Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY)
vuoden 2016 hallituksen jäsenet
SELYn hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kristiina Aalto. Varapuheenjohtajia ovat Kia Pelto-Vasenius ja Sari Silventoinen. Hallituksen jäseniä ovat Jari Hartman, Hannele Heine, Anneli Larmo,
Jaana Pikkupeura, Ritja Savolainen, Tiina Tasmuth sekä Seija Vento.
Hallituksen jäsenten esittelyssä kerrotaan erikoisala, työtehtävät sekä työpaikka ja heidän tärkeimmät luottamustehtävänsä SELYn hallitustyöskentelyn lisäksi. Jäsenet ovat koonneet myös
keskeisimpiä kärkiteemojaan ja tavoitteitaan hallituskaudelle 2016.

Kristiina Aalto
puheenjohtaja
• Lastentautien ja lastenreumatologian erikoislääkäri, dosentti, hallinnon pätevyys, erikoislääkäri, HYKS
Lastenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• Lääkäriliiton hallituksen, valtuuskunnan ja professiojaoksen jäsen
• HYKSin varapääluottamusmies
• Lastenlääkärit-paikallisosaston
puheenjohtaja
Lääkärisopimuksen neuvottelutoiminta ja tulevat työmarkkinaratkaisut: ymmärretään että pitää säästää,
mutta kuntapuolen työtekijöitä ei voi
kohtuuttomasti kurittaa. Lomien lyhentäminen ei ole oikein, lääkäreillä
on paljon päivystyssidonnaisuutta
ja työ on kuormittavaa. Palkankorotuksissa voidaan jäädä odottamaan
parempia aikoja, mutta muita
nipistyksiä pitää harkita tarkkaan ja
katsoa kokonaisuutta.
Sivutoimisen ammatinharjoittamisen mahdollisuudet: Tämä on
kollegakunnalle tärkeä asia ja sitä pitää puolustaa, jos systeemi muutoin
pysyy nykyisen kaltaisena. Jos aivan
kaikki myllätään uusiksi, tilanne on
sitten uusi.
Lääkärin autonomian turvaaminen:
tämä on hyvin tärkeä professiolle ja
pitää huomioida jatkossakin hyvin.
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Jari Hartman

Hannele Heine

• Nefrologian ja sisätautien erikoislääkäri, LL, nefrologian osastonylilääkäri, Eksote
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• Pääluottamusmies Eksote

• Anestesiologian erikoislääkäri,
LL, erikoislääkäri, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri / Tyks
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• JUKOn koordinoiva pääluottamusmies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä
• Suomen Lääkäriliiton Turun edunvalvontavaliokunnan jäsen

Lääkärin autonomian turvaaminen:
Organisaatiouudistukset ja lakimuutokset eivät saa kaventaa lääkärin
työtä eivätkä vaikutusmahdollisuuksia sen kehittämiseen.
Lääkärisopimuksen neuvottelutoiminta: Varsinaisia korotuksia en
odota, mutta lomista tinkiminen huonontaisi työhyvinvointia. Toimintaa
voidaan tehostaa merkittävästi myös
poistamalla prosessien pullonkauloja ja panostamalla osaamiseen ja
esimiestyöhön.
Sivutoimisen ammatinharjoittamisen mahdollisuudet: Sote-uudistuksen myötä julkisen puolen työnantajien määrä vähenee reilusti. Tämä
voi vaikuttaa palkkaukseen ja myös
muuttaa työnkuvia. Lääkäreillä pitää
säilyä mahdollisuus yhdistää työ
julkisella ja yksityissektorilla.

Lääkärien ääni on saatava vaikuttavaksi sote-suunnittelussa. Soteuudistus muuttaa merkittävästi
terveydenhuollon rakenteita ja
työntekotapoja. Julkisen sektorin
lääkärin työn vetovoimaisuus tulee
säilyttää huolehtimalla työoloista
(liiallisen kuormituksen estäminen,
osaamisen ylläpitäminen täydennyskoulutuksella ja urakehitysmahdollisuuksien lisääminen) sekä turvaamalla kilpailukykyinen palkkaus muihin
lääkärien työtilaisuuksiin verrattuna.
Kun työntekotavat muuttuvat, lääkärien perinteisiä työaikoja jouduttaneen osittain muuttamaan. Uusien
työaikamallien luonnostelussa on
syytä olla aktiivinen jo nyt. Mikäli
työaikaa siirtyy nykyistä enemmän
ilta-, yö- tai viikonloppuaikaan, tulee
tästä saada asianmukainen korvaus.
Suunnittelussa tulee huomioida
korvausten lisäksi työolosuhteiden
inhimillisyys.

Kia Pelto-Vasenius
varapuheenjohtaja
• Fysiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, LT, Diacor terveyspalvelut Oy,
Omasairaala Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• Soc Med Phys et Rehab Fenniae
(Suomen Fysiatriyhdistys) hallitus
2001, sihteeri 2002–2004
• Lääkäriliiton Suomen Fysiatrit
-alaosaston varapuheenjohtaja
2005–2008,puheenjohtaja 2009–2014
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
2004–, Terveyspoliittinen valiokunta 2007–2011; HYKS-erva-alueen
edunvalvontavaliokunta 2011–2014;
Suomen Yksityislääkärit -alaosasto
varapuheenjohtaja 2014-; hallituksen jäsen 2015–, edunvalvontajaos
2015–, terveyspoliittinen jaos varapuheenjohtaja 2015–
Toimin puheenjohtajana yksityissektorin edunvalvonnallisessa
työryhmässä, jonka tavoitteena on
kartoittaa yksityislääkäreiden edunvalvonnalliset ongelmat ja parannustarpeet sekä laatia niistä kehitysehdotukset tämän vuoden aikana.
Koko valtuuskuntakauden tavoitteita ovat säilyttää lääkäreillä
riittävä vaikutusvalta työpaikkojensa
valintaan, yksityislääkäreillä palveluittensa hinnoitteluun ja potilailla
hoitopaikkansa valintaan.

Anneli Larmo
• Psykiatrian erikoislääkäri, koulutuspsykoanalyytikko, LKT, yksityislääkäri, Plusterveys Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• Lääkäriliiton valtuuskunta
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• Suomen Psykiatriyhdistys: Psykoterapiatoimikunta ja Eettinen neuvosto
Haluan SELYn hallituksen jäsenenä
vaikuttaa siihen, että tulevassa SOTE
uudistuksessa yhteistyö julkisen ja
yksityisen välillä huomioisi potilaan
edun. Erityisesti tärkeänä pidän
psykoterapien toteutumista uusissa
olosuhteissa. Yksityissektorin edunvalvonta on tulevaisuudessa entistä
tärkeämpää. Myös SELYn tulevaisuus
erikoislääkärin edunvalvojana olisi
turvattava taloudellisesti.

Jaana Pikkupeura
• Anestesiologian erikoislääkäri,
tehohoidon lisäkoulutus, ensihoidon
erityispätevyys, LL, erikoislääkäri,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• JUKOn pääluottamusmies
• OYS-erva-alueen edunvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja
Erikoisalaani kuuluu tärkeänä osana
myös päivystysaikana tehty työ. Yhteiskuntasopimusta neuvoteltaessa
tulisikin huomioida lääkäreiden suuri
työsidonnaisuus erityisesti päivystystyön osalta ja pyrkiä vaikuttamaan
niin, ettei lomia lyhennetä. Lisäksi
haluan osaltani olla huolehtimassa
siitä, että löytäisimme ennakkoluulottomasti etsien vaihtoehtoja
nykyiselle päivystysjärjestelmälle.
Muutoksissa on huolehdittava, että
erikoisalamme säilyy ammatillisesti
ja taloudellisesti kiinnostavana.
Lisäksi haluan vaikuttaa erikoislääkäreiden työhyvinvointiin, täydennyskoulutusmahdollisuuksiin
ja palkkaedunvalvontaan. Minulle
tärkeitä teemoja ovat mm: päivystystyö inhimillisemmäksi, työnantajan
täydennyskoulutusvelvoite (vähintään 10 päivää vuodessa) sitovaksi,
kokemuksen ja työhön sitoutumisen
pitää näkyä erikoislääkärin palkkauksessa.
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Ritja Savolainen
• Radiologian erikoislääkäri, LL, osastonlääkäri, HUS-kuvantaminen
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• luottamusmies JUKO/Lääkäriliitto
• SLL:n HYKSin paikallisosaston
puheenjohtaja
• Lääkärilehden toimitusneuvoston
jäsen
Haluan olla pitämässä huolta erikoislääkärien edunvalvonnasta tänä
suurten myllerrysten aikana. Nythän
on epäselvää millaisella työnantajalla
ja millaisin ehdoin tulevaisuudessa
työskentelemme. On tärkeää, että
SELY on mukana vaikuttamassa
näihin ratkaisuihin toisaalta erikoislääkäreiden näkökulmasta ja toisaalta
pitämässä huolta siitä, ettei suuressa
uudistusinnossa tuhota terveydenhuoltojärjestelmämme hyvin toimivia
osia.

SELYn hallituksen jäsenenä pidän
tärkeänä sairaaloissa työskentelevien
erikoislääkäreiden edunvalvontaa.
Päivystystyötä tekevien kollegoiden
työssä jaksamisesta pitää huolehtia
riittävillä lomilla ja työaikajärjestelyillä. Virka-aikaisen ansion pitää olla
riittävä.
Lääkäreiden pitää saada keskittyä lääkärin-työhön. Säännöllistä
työaikaa ei pidä siirtää virka-ajan
ulkopuolelle ilman yksittäisen lääkärin suostumusta ja riittävää kompensaatiota. Lääkäreiden ääntä on
kuunneltava tulevaisuuden päivystys
järjestelyissä.
Tulevina vuosina terveydenhuollon organisaatioihin tulee suuria
muutoksia ja lääkäreiden on oltava
tämän muutoksen suunnittelussa
mukana asiantuntijoina. Meidän on
huolehdittava myös edunvalvonnasta
tässä muutoksessa.
Yksityislääkäri toiminta on sallittava kaikille lääkäreille riippumatta
työpaikasta. Lääkäreiden oikeus
potilas käyntien hinnoitteluun on
säilytettävä.

•Naistentautien ja synnytysten
erikoislääkäri, LL, osastonylilääkäri,
PHKS
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• HYKS ERVAn edunvalvontavaliokunta 2014• SLL Gynekologien alaosaston
hallitus
SELYn hallitus ja edunvalvontavaliokunta ovat näköalapaikkoja
edunvalvontaan ja tulevaan soteuudistukseen.

Seija Vento
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien
ja allergologian erikoislääkär, LKT,
HYKS, Korva-, nenä- ja kurkkutautien
klinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• JUKO, HYKS, Pää- ja kaulakeskuksen
vastaava luottamusmies
• Lääkäriliiton HYKS-paikallisjaoksen
hallituksen jäsen
• Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen hallituksen jäsen.

Tiina Tasmuth

Sari Silventoinen
varapuheenjohtaja

rin töitä eikä tuijottaisi tietokoneen
tiimalaseja tai tekisi sairaanhoitajan
ja sihteerin töitä.
Yhteiskunnan säästöpainotteiset työmarkkinaratkaisut tulevat
koskemaan myös lääkärikuntaa.
Lääkärin työssäjaksamisen kannalta
on tärkeää, että taakka jaettaisiin
oikeudenmukaisesti.
Lääkäriliiton ja asiantuntijalääkäreiden toimintaa terveyspalveluiden
kehittämisessä tulee tukea, erityisesti
ajankohtaisessa sote-uudistuksessa.

• Syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys,
LT; HYKS Syöpäkeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen,
terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
• Suomen Lääkärilehden toimitusneuvoston jäsen
• Erikoislääkäri-lehden toimituskunnan jäsen
Lääkäriliiton vuoden 2016 teema on
”lääkärin työhyvinvointi”. Lääkärin
perustehtävän hoitaminen asiantuntijana potilaan parhaaksi vaatii
panostamista lääkärin työhyvinvointiin. Hyvä lääkärijohtaminen,
lääkärin autonomia ja kollegiaalisuus
ovat tässä avainasemassa. Entistä
enemmän tulee kiinnittää huomiota
siihen, että lääkäri saisi tehdä lääkä-

Lääkärisopimuksen neuvotteluvaliokunta, tulevat työmarkkinaratkaisut:
Kaikki ymmärtävät, että nykytilanteessa pitää säästää, mutta liian
suurta taakkaa ei pidä sälyttää kuntapuolen työntekijöille. Lääkärin työ
on raskasta ja sitovaa, ja nykyisen pituiset lomat ovat auttaneet kollegoita
jaksamaan tässä työssä. Lääkäriliiton
kyselyssäkin juuri lomat olivat asia,
johon ei haluttu puututtavan. On
erityisen tärkeää, että erikoislääkärin
asema työaikoineen ja palkkausjärjestelmineen saa sille kuuluvan arvon
tulevissa neuvotteluissa. Päivystystyöstä pitää saada päivystyskorvaus,
eikä ns. “päivätyötä” tulee sijoittaa
päivystysajalle!
Sivutoimisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus on säilytettävä,
samoin lääkärin autonomia täytyy
turvata.
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