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Ajankohtaista SELYstä

Alkanut vuosi 2016 on jo SELYn 
85. toimintavuosi. Samalla se on 
sairaalalääkärien edunvalvonnan 

115. vuosi. Viime syksynä käytiin valtuus-
kunnan vaalit, ja saimme uusia jäseniä 
joukkoomme. Valtuuskunnan puheenjohta-
ja vaihtui. Antti Tamminen siirtyi Lääkärilii-
ton hallitukseen – oltuaan siellä aiemmin-
kin – ja valtuuskunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Marjut Laurikka-Routti. Molemmat 
ovat  pitkään ja ansiokkaasti toimineet 
SELYssä.

Myös varapuheenjohtaja vaihtui. Kiitos 
Heikki Kuuri-Riutalle pitkästä edunvalvon-
tatyöstä! Uudeksi varapuheenjohtajaksi 
valittiin Risto Avela. Hallituksessa tapahtui 
myös henkilövaihdoksia. Marjut Laurikka-
Routin lisäksi hallitustyöskentelyn lopet-
tivat tällä erää Jarkko Kirjavainen ja Petri 
Saari. Heidän tilalleen valittiin nefrologi 
Jari Hartman, radiologi Ritja Savolainen ja 
korvalääkäri Seija Vento. Kiitos kaikille pit-
kään työssä mukana olleille, ja tervetuloa, 
uudet jäsenet!

Valtuuskunnan varsinaisessa syyskoko-
uksessa 10.12.2015 myönnettiin Erikois-
lääkäri-lehden vuoden 2014 Paras artikkeli 
-palkinto radiologian erikoislääkäri Eero 
Puntilalle. Hän piti alustuksen artikkelin 
aiheesta ”Kaikella on hintansa – mitkä 
radiologiset tutkimukset kannattaa jättää 
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tekemättä”. Artikkeli julkaistiin Erikoislää-
käri-lehdessä nro 2/2015 ja se löytyy SELYn 
kotisivuilta.

Kokouksessa professori Taina Autti 
kertoi erikoistumiskoulutussuunnitelmis-
ta.  Koulutuksen alkuun ollaan kaavaile-
massa puolen vuoden koeaikaa. Koulu-
tusjaksot suunnitellaan rakennettavaksi 
siten, että koulutuspaikat ovat 100 km:n 
säteellä koulutettavan opiskelupaikasta. 
Valtuuskunnassa käytiin vilkasta keskus-
telua aiheesta. Toisena kokousalustajana 
kuultiin Lääkäriliiton terveyspoliittista 
asiantuntijaa Lauri Vuorenkoskea. Hän 
kertoi valtuuskunnalle maamme hallituk-
sen linjauksista sote-ratkaisuihin.

Valtuuskunta teki sääntömuutoksen, 
että eläkeläisten jäsenmaksu on alen-
nettu ja on 24 euroa. Jäsenmaksu säilyi 
ennallaan eli on 49 euroa. Ensimmäistä 
erikoistumistaan suorittavilta ei peritä 
jäsenmaksua.

Valtuuskunnan kokouksen sääntömää-
räisinä asioina käytiin läpi vuoden 2015 
toimintaa ja vuoden 2016 talous- sekä 
toimintasuunnitelmaa.

SELY jatkaa työtään erikoislääkäreiden 
edunvalvonnassa ja valvottavaa asiaa on 
alkaneella valtuuskuntakaudella varsin 
paljon. Sote-lainvalmistelu jatkuu, maakun-
tamalli alkaa hahmottua, mutta terveyden-
huollon rakenne ja rahoitusratkaisut ovat 
vielä auki. Työaikajärjestelyjä pitää seurata, 
samoin yksityissektorin suunnitelmia ja 
mahdollisuuksia olla mukana sote-järjes-
telyissä. Lisäksi SELYn pitää olla mukana 
suunnittelemassa lääkärisopimukseen teh-

täväkohtaisen palkan mallia, joka palkitsee 
osaamisen ja kokeneisuuden karttumisesta 
sekä työn tuloksellisuudesta.

Erikoislääkäreiden kouluttautuminen ja 
sijoittuminen eri aloille siten, että kaikilla 
on töitä, on myös merkittävä edunvalvon-
nallinen asia. Erikoislääkäreiden jatkokou-
lutus ja tietojen ajan tasalla pitäminen 
ovat tärkeitä tavoiteeita. Lääkäreitä 
kannustetaan Taitoni.fi-palvelun käyttöön. 
SELY panostaa edelleen johtamiskoulutuk-
sen järjestämiseen. Tämä koulutus on saa-
nut paljon kiitosta, samoin kuin aiheeseen 
liittyvät kolumnit Erikoislääkäri-lehdessä.

Tulevaisuudessa päivystys keskittyy. On 
tärkeää seurata, että työmäärät pysyvät 
kohtuullisina ja tasapuolisina kaikille 
päivystäville ryhmille. Myös opetuksen re-
sursseja pitää valvoa, jotta lääkärikoulutus 
pysyy Suomessa tasokkaana. Digitalisaatio 
tuo haasteita lääkärin työhön.

Vireillä on useita hankkeita, ja SELYn on 
tärkeää olla niissä mukana vaikuttamassa 
asioiden kulkuun.

Kiitos yhteistyöstä selyläisille, hyvää 
tulevaa kevättä kaikille!
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