
Erikoislääkärin 
edunvalvoja

Voit liittyä helposti verkossa, www.sely.fi , tai lähetä jäse-
nyyspyyntö osoitteeseen tuija.kuusmetsa@fimnet.fi
Vuonna 2016 jäsenmaksu on 49 €, eläkeläisiltä 24€, eri-
koistuvilta ei veloitusta.
Vuoden 2016 alusta erikoistuvat lääkärit voivat olla SELYn 
jäseniä ilman jäsenmaksua koko erikoistumisajan!

ARVOMME 20.12.16 juhlavuoden kunniaksi 115 € sekä 50 € 
lahjakortin Suomalaiseen kirjakauppaan. Arvontaan osal-
listuvat SELYn jäseniksi 18.12.2016 mennessä liittyneet sekä 
jo olevat jäsenet. 

TIEDOKSESI Jäsenyydestä ei kerro, jos toisinaan saat Erikois-
lääkäri-lehden paperisena.  Silloin olet jäsen, kun sinulle 

tulee myös sähköinen uutiskirje verkkolehtineen.

USEIN KYSYTÄÄN, miksi kuulua eri yhdistyksiin:
* SELY on erikoislääkärin edunvalvoja, joka turvaa toi-

mintaedellytyksiäsi erikoislääkärinä työskentelemiselle; 
palkka, työaika yms.

* Erikoisalayhdistys vaikuttaa erityisesti oman erikois-
alan koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja tutki-
mukseen.

* Lääkäriliitto on kaikkien lääkärien yhteinen ammatti-
järjestö, jossa päätöksiä valmistelee ja tekee SELYn sekä 
muiden lausunnonantajajärjestöjen asettamat luotta-
mushenkilöt.

SELY – erikoislääkärien edunvalvontaa jo 115 vuotta

Aina voi vaikuttaa

Suomen Erikoislääkäriyhdis-
tyksen SELYn edunvalvonta 
alkoi, kun Sairashuonelääkäri-

yhdistyksen perustava kokous pidet-
tiin 22.9.1901.
• Maassa oli 2,7 miljoonaa asukasta 
ja alle 500 lääkäriä ja Suomen ken-
raalikuvernööri Bobrikov oli hoita-
nut tehtäviään vuoden ajan.

Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää 
sairashuonelaitoksen kehittymistä 
maassamme.
• Yhdistyksen perustamisen aikaan 
maan sairaalalaitoksen muodostivat 
valtion sairaalat, joissa oli 1000 lasa-
rettipaikkaa ja saman verran venee-
risten tautien hoitopaikkoja. Myös 
mielisairaalapaikkoja oli noin 1000.  

Sairaaloiden lääkärit kokivat palk-
kauksensa alhaiseksi verrattuna pii-
rilääkäreihin.
• Sairaaloissa toimi usein myös pal-
katonta lääkärityövoimaa vapaaeh-
toisina apulaislääkäreinä.

Ensimmäiset asiat joihin uusi edun-
valvontayhdistys puuttui:
1. lääninsairaaloiden ylilääkärien 

asema (1902)
2. lääkärien asema valtion yleisissä 

siviilisairaaloissa (1904)
3. lasarettien lääkärien palkkausky-

symykset.

Lasarettilääkärit järjestäytyivät 
ensimmäisenä lääkäriryhmänä 
omaksi edunvalvontajärjestökseen 
10 vuotta ennen Suomen Lääkärilii-
ton perustamista.

Lasarettilääkäriyhdistyksen tehtäviä 
vuonna 1931:
1. liittää yhteen keskussairaaloiden, 

läänin- ja yleisten sairaaloiden 
lääkärit

2. heidän toimintansa edistäminen 
sairaaloissa

3. sairaaloiden kehittämisen sekä 
jäsentensä yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten etujen edistämi-
sen.”

(Professori Kari Pylkkäsen puheesta 
poimittua SELYn täyttäessä 100 v. 
Katso koko juhlapuhe: sely.fi)

Erikoislääkäri ja erikoistuva kollega tarkista nyt ja varmista jäsenyytesi!
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