
Gynekologi Outi Nevalainen 
on tyytyväinen monipuoliseen 
erikoisalaansa

Erikoislääkäri-lehti haastatteli Keski-Suo-
men keskussairaalassa työskentelevää 
naistentautien ja synnytysten erikoislää-
käriä Outi Nevalaista, joka innostui alasta 
lääkiksen viidennen vuoden gynekologian 
kurssilla. ”Kurssi oli hyvin järjestetty ja mo-
tivoiva. Sain aikanaan myös helposti eri-
koistumispaikan, mikä osaltaan vaikutti 
päätökseen.” Työ on vastannut suurelta 
osin odotuksia ja hän on tyytyväinen va-
lintaansa.

 ”Parasta työssäni on, että suuri osa po-
tilaista ei ole varsinaisesti sairaita, vaan he 
ovat esimerkiksi odottavia äitejä. Harvassa 
lääkärintyössä saa myöskään olla paikalla 
niin usein onnellisessa perhetapahtumas-
sa.” 

Kysyimme myös hänen mielipidettään 
siitä, kannattaako nuoren kollegan ryhtyä 
gynekologiksi.

  ”Ehdottomasti kannattaa, jos haluaa 
monipuolisen alan.  Gynekologina täy-
tyy kuitenkin varautua suureen päivystys-
rasitukseen. Toki on mahdollista rakentaa 
uraa erikoistumisen jälkeen myös sairaala-
maailman ulkopuolella.” (JT)

Suomen Gynekologiyhdistys ry 
(SGY) on vuonna 1928 perustettu 
naistentautien ja synnytysten eri-
koislääkärien ja alalle erikoistuvien 
lääkärien yhdistys. Ensi vuosi onkin 
juhlavuosi yhdistyksen täyttäessä 
90 vuotta.  Yhdistyksen päämää-
ränä on edistää obstetriikan ja 
gynekologian kehitystä ja käytän-
nön soveltamista valtakunnassa, 
ylläpitää hyvää yhteishenkeä tällä 
alalla toimivien lääkärien kesken ja 
valvoa heidän yhteisiä etujaan.  
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SGY:ssä on 1154 jäsentä. Heistä 
noin puolet työskentelee sai-
raalassa ja reilu kolmasosa 
yksityissektorilla. Lähes puolet 

pitää sivutoimisesti yksityisvastaanot-
toa. Vuosittain valmistuu keskimäärin 
24 uutta synnytys- ja naistentautien 
erikoislääkäriä.

Naistentautien erikoisalan moni-
puolisuus näkyy sekä koulutuksessa 
että SGY:n hallituksen kokoonpanossa 
ja yhdistyksen pienryhmien määrässä. 
Hallituksessa on edustus kaikista yli-
opistosairaaloista ja kaikilta lisäkoulu-
tusalueilta (perinatologia, reproduktio- 
endokrinologia,  urogynekologia ja 
gynekologinen onkologia). Lisäksi 
mukana ovat keskussairaaloiden ja 
yksityisvastaanottoa pitävien sekä 
erikoistuvien edustajat.  Yhdistyksellä 
on aktiivisesti ylläpidetyt kotisivut ja 

Monipuolinen erikoisala
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neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsen-
lehti SYKLI, joiden kautta jäsenistölle 
välitetään tietoa koulutuspäivistä, an-
netuista lausunnoista ja muista ajan-
kohtaisista asioista.

SGY järjestää jäsenilleen kaksi ker-
taa vuodessa kaksipäiväisen koulutus-
tilaisuuden, jonka suunnittelussa py-
ritään huomioimaan sekä sairaalassa 
että yksityissektorilla työskentelevät 
yhdistyksen jäsenet. Koulutuspäivät 
ovat syksyisin Helsingissä ja keväisin 
muilla paikkakunnilla. Lisäksi pien-
ryhmät järjestävät omia, erityiskysy-
myksiin suunnattuja koulutustilai-
suuksia. 

SGY osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja päätöksentekoon laa-
timalla lausuntoja ja kannanottoja 
ajankohtaisista naisen ja perheiden 
terveyttä koskevista aiheista. Poh-
joismainen yhteistyö on tiivistä, ja 
yhdistyksemme jäsenet osallistuvat 
aktiivisesti alamme kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan. Pohjoismaisen 
tietotaidon ulottaminen kehitysyhteis-
työhön antaa SGY:lle puolestaan tilai-
suuden vaikuttaa positiivisesti maail-
man naisten hyvinvointiin.

Naistentautien tutkimussäätiö 
yhdessä SGY:n kanssa tukee erikois-
alamme tutkimusta, ja Pohjoismai-
sen yhdistyksen (NFOG) apurahat 
mahdollistavat hyödylliseksi koettuja   
klinikkavierailuja ja kursseja. Tämä 
parantaa naisten ja perheiden hyvin-
vointia sekä kansallisella että kansain-
välisellä tasolla.
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