
On SELYn 87. toimintavuosi ja 
sairaalalääkäreiden edunvalvonnan 
117. vuosi.  Hallitus jatkaa samas-

sa kokoonpanossa kuin vuonna 2017: 
puheenjohtajana Kristiina Aalto, varapu-
heenjohtajina Kia Pelto-Vasenius ja Sari 
Silventoinen, muut jäsenet ovat: Kristiina 
Golan, Jari Hartman, Hannele Heine, Jaa-
na Pikkupeura, Tuula Rajaniemi, Ritja Sa-
volainen ja Hilkka Viitanen. Valtuuskunnan 
puheenjohtajana jatkaa Marjut Laurikka-
Routti ja varapuheenjohtajana Risto Avela. 
Kiitos kaikille hallituksen ja valtuuskunnan 
jäsenille osallistumisesta. Ollaan aktiivises-
ti mukana myös tänä vaalivuonna!

SELY jatkaa edelleen johtamiskoulu-
tuksen järjestämistä. Tämä koulutus on 
saanut kiitosta, samoin kuin johtamiseen 
liittyvät artikkelit Erikoislääkäri-lehdessä. 
Tämän vuoden koulutukset painottuvat 
syksyyn. 

SELY pitää tärkeänä, että lääkäreiden 
työmäärä pysyy kohtuullisena ja tasapuo-
lisena, varsinkin päivystävillä aloilla. Myös 
opetuksen resursseja pitää valvoa, jotta 
lääkärikoulutus pysyy Suomessa tasok-
kaana. Digitalisaatio tuo omat haasteensa 
lääkärin työhön, samoin kuin muut uudet 
työn tekemisen muodot ja työtilat. 

Vuoden parhaan artikkelin kirjoitti 
Virpi Vartiainen
Valtuuskunnan syyskokouksessa jaettiin 
Erikoislääkäri-lehden vuoden 2016 Paras 
artikkeli -tunnustus anestesiologian, ki-
vunhoidon ja kuntoutuksen erikoislääkäri 
Virpi Vartiaiselle kirjoituksesta ”Työstä 
palautuminen”. Hän piti aiheesta myös 
hyvän esityksen. Kirjoitus löytyy SELYn 
verkkosivuilta Erikoislääkäri-lehden arkis-
tosta numerosta 2/2016.

Alustuksien aiheena olivat erikoissai-
raanhoidon keskittämiseen liittyvät asiat. 

Alustajapareja olivat vastuualuejohtaja 
Heikki Wiik OYS:sta ja ylilääkäri Katja 
Hämeenoja Lapin keskussairaalasta sekä 
toisena parina toimialajohtaja Jarkko 
Pajarinen HUS:sta ja ylilääkäri Antti Hie-
taranta Eksotesta. Yliopistosairaaloiden 
edustajilta kysyttiin mm. ”Kun keskittä-
minen toteutetaan nykyisen asetuksen 
mukaan, miten pystytte hoitamaan 
potilaat hoitotakuussa ottaen huomioon 
nykyiset resurssit? ” ja ”Onko suunniteltu 
lisäresursseja?” Lisäksi: ”Miten varmistat-
te alueenne keskussairaaloissa riittävän 
osaamisen ja henkilökunnan riittävän 
määrän?” Keskussairaaloiden edustajilta 
pyydettiin vastausta mm. ”Kun keskittämi-
nen toteutuu nykyisen asetuksen mukaan, 
miten teillä säilyy valmius päivystysaikai-
seen osaamiseen?” ja ”Miten päivystyk-
seen tarvittava henkilökunta pysyy kes-
kussairaalassa ja miten heille järjestetään 
motivoivaa työtä virka-aikana?” Näistä 
aiheista virisi erittäin hyvä, monipuolinen 
keskustelu. Useat epäkohdat nousivat esil-

le, mutta kaikkia ei toki saatu ratkaistua!

Uusia kunniajäseniä
SELYn uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin 
Anneli Larmo, Heikki Pälve ja Taisto Raut-
palo. Anneli on ollut SELYn hallituksen ja 
valtuuskunnan pitkäaikainen ja aktiivinen 
jäsen. Heikki oli niin ikään SELYn hallituk-
sessa ja valtuuskunnassa ennen Lääkärilii-
ton toiminnanjohtajan tehtävää. Lääkärilii-
ton lakimies Taisto (Stade) Rautpalo hoiti 
Lääkäriliiton lakimiehen työn ohella SELYn 
asiamiehen tehtävää vuosina 1977–2007. 

Sääntömääräisinä asioina käytiin 
läpi vuoden 2017 toimintaa ja tulevan 
vaalivuoden 2018 toimintasuunnitelmaa 
sekä talousarviota. SELY jatkaa työtään 
erikoislääkäreiden edunvalvonnassa ja 
valmistautuu valtuuskuntavaaleihin. 

Uusi työehtosopimus
Helmikuun 2018 alussa päästiin sopuun 
uudesta työehtosopimuksesta. Jatkossa 
neuvotellaan edelleen työajoista ja uu-

Ajankohtaista SELYstä

Vaalivuosi 2018

Kuvassa valtuuskuntakokouksen alustajat ja panelistit vasemmalta: Jarkko Pajarinen, Antti Hietaranta, Katja 
Hämeenoja ja Heikki Wiik.
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Projekti alkoi Jyväskylässä tammikuus-
sa 2017 (Johanna Tuukkasen projektin 

alkutunnelmia voi lukea Erikoislääkäri-
lehden suljetuilta sivuilta: http://www.sely.
fi/sites/default/files/el12017_30.pdf)

Projektissa oli mukana kahdeksan 
mentori-aktori -paria. Päätöskokoukseen 
heistä ehti mukaan kuusi mentoria ja nel-
jä aktoria. Kokouksessa muisteltiin, mitä 
kaikkea aktoreiden pitkään tavoitelistaan 
kuuluikaan ja pohdittiin, miten ne olivat 
toteutuneet. Mentoreille oli konkretisoi-
tunut tutoroinnin ja mentoroinnin ero. 
Lisäksi mentorit tunsivat kehittyneensä 
johtajana ja toisaalta aktorin kanssa 
keskustellessa oli tullut vahvasti esille 
se, miten epätietoinen nuori lääkäri on 
omasta pärjäämisestään. ”Yksin arvi-
ointi ei riitä, pitäisi voida heijastaa omia 
ajatuksiaan”.  Kokeneempi kollega voisi 
muistuttaa, että ”sä et vielä osaa kaikkea, 
mutta sä teet hyvin!”.   Mentorit huoma-
sivat myös, kuinka samanlaisia asioita on 
nuoren ja kokeneen lääkärin mielessä. 
Vanhemmiten vain oppii käsittelemään 
niitä pasremmin. 

Aktoreiden palautteissa oli ammatil-

Ensimmäinen mentoroinnin pilottiprojekti 
yhteistyössä NLY:n kanssa päättyi

lisen itsevarmuuden löytymistä, pysäh-
tymistä miettimään arjen kiireissä ja 
tutustumista vanhempaan kollegaan. 
Oivalluksia siitä, miten ammatillisen 
prosessin jatkuminen koskee koko uraa: 
lääkäri ei ole koskaan ”kypsä”.  Lopuksi 
pohdittiin vielä tulevaisuuden tavoitteita 
ja kehityskohteita. Aktorit kokivat saa-
neensa lisää itsevarmuutta työn tekoon, 
oppineensa nauttimaan siitä enemmän ja 
samalla kannustamaan kollegoita. Men-
tori oli saattanut kannustaa suunnittele-
maan 2-5 vuoden päähän, miten syventää 
osaamista oman erikoisalan sisällä ja 
pohtia, haluaako tehdä tutkimustyötä. Tai 
jos johtaminen kiinnostaa, millainen joh-
tajan rooli tuntuisi itselle sopivammalta, 
kliininen vai hallinnollinen? 

Osa pareista sisällytti yhteydenpitoon 
myös kulttuuria ja harrastusta. Kaiken 
kaikkiaan sekä aktorit että mentorit koki-
vat yhteisen mentorointimatkan tärkeäksi. 
Sen toivottiin olevan mahdollista myös 
muualla Suomessa. 

Tuija Kuusmetsä

desta palkkausmallista, joka mahdollisesti 
tulee voimaan tämän sopimuksen jälkeen, 
eli vuoden 2020 keväällä. Tuula Rajaniemi 
kertoo sopimuksen sisällöstä ja Lääkäri-
sopimuksesta yleisesti tässä lehdessä.

Lääkäritori 2018
SELY osallistui perinteisesti Lääkäri2018 

-tapahtumassa (Lääkäripäivät) Lääkäri-
liiton, Lääkärilehden ja muiden edunval-
vontajärjestöjen yhteiselle Lääkäritorille. 
SELYn ständillä päivysti pääasiassa asia-
mies, mutta myös hallituksen jäseniä ja 
valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja. SELYn kyselyssä tiedusteltiin 
mm. aikooko äänestää vaaleissa ja millä 
perusteilla valitsee ehdokkaansa. Vastan-
neista 76 % aikoo äänestää Lääkäriliiton 
vaaleissa.

Verkostoitumisilta 16.1.2018
Tammikuussa järjestettiin myös verkos-
toitumisilta Lääkäritalolla, sinne alustajiksi 
saatiin Lääkäriliitosta neuvottelujohtaja 
Laura Lindholm ja politiikkatoimialan 
johtaja Heikki Pärnänen. He virittivät illan 
vapaaseen keskusteluun alustuksillaan 
siitä, missä mennään sote-kentällä ja 
palkkaedunvalvonnassa. Tämä keskustelu-
tilaisuus oli myös hyvin antoisa.

Paljon uutta ja muutosta on tulossa, 
ja meidän SELYläisten pitää olla mukana 
päätöksenteossa. Erittäin tärkeää on osal-
listua vaalityöhön ja varsinkin äänestää!

Hyvää keväänjatkoa kaikille!
Kristiina Aalto
hallituksen puheenjohtaja
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