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Erikoislääkärin 
edunvalvoja

Miksi kuulua eri yhdistyksiin: 
• SELY on erikoislääkärin edunvalvoja, 

joka turvaa toimintaedellytyksiäsi erikois-
lääkärinä työskentelemiselle: palkka, työ-
aika yms. 

• Erikoisalayhdistykset (esim. aneste-
siologi-, radiologi-, sisätauti-yhdistykset) 
puolestaan vaikuttavat erityisesti oman 
erikoisalan koulutukseen, ammatilliseen 
osaamiseen ja tutkimukseen. 

• Lääkäriliitto on kaikkien lääkärien yh-
teinen ammattijärjestö, jossa päätöksiä 
valmistelee ja tekee SELYn sekä muiden 
lausunnonantajajärjestöjen asettamat 
luottamushenkilöt.

Huom. erikoistuvilla ei jäsenmaksua 49 €. 
Erikoistuneilla liittymisvuosi maksuton. (Jä-
senmaksu 49 € on ammattiyhdistysmaksuna 
verovähennyskelpoinen.)

LIITY JA TUTUSTU 
sivulla WWW.SELY.Fi —> Yhdistyk-
sen toiminnasta —> Jäseneksi

Aina voi ja on voinut vaikuttaa 
Vuonna 30.9.1900 kokoontui 18 lääkäriä 
Helsingin Kirurgiseen sairaalaan valitsemaan 
väliaikaista hallitusta Sairashuonelääkäriyhdis-
tykselle.

Maassa oli 2,7 miljoonaa asukasta ja alle 500 
lääkäriä ja Suomen kenraalikuvernööri Bobri-
kov oli hoitanut tehtäviään vuoden ajan. 

Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää sairas-
huonelaitoksen kehittymistä maassamme. 

Yhdistyksen perustamisen aikaan maan 
sairaalalaitoksen muodostivat valtion sairaalat, 
joissa oli 1000 lasarettipaikkaa ja saman ver-
ran veneeristen tautien hoitopaikkoja. Myös 
mielisairaalapaikkoja oli noin 1000.

Sairaaloiden lääkärit kokivat palkkauksensa 
alhaiseksi verrattuna piirilääkäreihin. 

Sairaaloissa toimi usein myös palkatonta 
lääkärityövoimaa vapaaehtoisina apulaislää-
käreinä. 
Ensimmäiset asiat joihin uusi edunvalvontayh-
distys puuttui: 
1. lääninsairaaloiden ylilääkärien asema 

(1902)
2. lääkärien asema valtion yleisissä siviilisai-

raaloissa (1904)

3.  lasarettien lääkärien palkkauskysymykset.

Lasarettilääkärit järjestäytyivät ensimmäisenä 
lääkäriryhmänä omaksi edunvalvontajärjestök-
seen 10 vuotta ennen Suomen Lääkäriliiton 
perustamista. 
 Lasarettilääkäriyhdistyksen tehtäviä vuonna 
1931:
1. liittää yhteen keskussairaaloiden, läänin- 

ja yleisten sairaaloiden lääkärit 
2. heidän toimintansa edistäminen sairaa-

loissa
3.  sairaaloiden kehittämisen sekä jäsen-

tensä yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
etujen edistämisen.

Suomen Erikoislääkäriyhdistyksellä on histori-
ansa aikana ollut neljä nimeä, jotka heijastavat 
eriloislääkäritoiminnan kehityksen vaiheita 
maassamme: Sairashuonelääkäriyhdistys, 
Suomen Lasarettilääkäriyhdistys, Sairaalalää-
käriyhdistys ja vuodesta 1993 Suomen Erikois-
lääkäriyhdistys.
(Lainauksia professori Kari Pylkkäsen puhees
ta SELYn täyttäessä 100 v. Katso koko juhlapu-
he: sely.fi)
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