
Nyt on alkanut SELYn 88. toiminta-
vuosi. Uusi valtuuskunta on aloit-
tanut toimintansa, puheenjohtaja 

vaihtui, uutena jatkaa Jukka Mattila Marjut 
Laurikka-Routin jälkeen. Myös varapu-
heenjohtaja vaihtui, Risto Avelan jälkeen 
jatkaa Kia Pelto-Vasenius, joka lopetti nyt 
pitkän hallituskautensa.  Uutena hallituk-
sen jäsenenä aloitti Antti Mali. Allekirjoit-
tanut jatkaa puheenjohtajana, toisena 
varapuheenjohtajana Sari Silventoinen 
ja uutena varapuheenjohtajana aloitti 
Hannele Heine. Entisinä jäseninä jatkavat 
Kristiina Golan, Jari Hartman, Jaana Pikku-
peura, Tuula Rajaniemi, Ritja Savolainen 
ja Hilkka Viitanen. Tuija Kuusmetsä toimii 
tietenkin edelleen tärkeässä tehtä-

vässä SELYn asiamiehenä. 
Kiitoksia kaikille panostuk-
sesta edunvalvontatyöhön!

Valtuuskunnan syys-
kokouksessa joulukuussa 
luovutettiin Erikoislääkäri-
lehden vuoden 2017 Paras 
artikkeli–palkinto. Raati 
valitsi palkinnon saajaksi 
Heikki Wiikin kolumnin 
”Olipa kerran ongelma – ja 
on edelleen”. OYSin kirurgian vastuualu-
een johtaja Heikki Wiik kertoi ajankohtai-
sesta OYSin erva-alueen yhteistyöstä  ja 
osuuskuntamallista. Aiheesta virisi vilkas 
keskustelu esityksen jälkeen.

Uudessa toimintasuunnitelmassa 
tärkeitä tavoitteita
Kokouksen alussa käsiteltiin sääntömää-
räisiä asioita. Marjo Parkkila-Harju ja Sara 
Launio NLY:stä osallistuivat kokoukseen 
NLY:n tarkkailijoina. Viime vuoden 2018 
tärkeimpiä asioita oli val-
mistautuminen Lääkärilii-
ton vaaleihin. Vuoden 2019 
toimintasuunnitelmaan on 
kirjattu monia SELYn lää-
käreiden edunvalvontaan 
liittyviä tärkeitä tavoitteita.  
SELY haluaa, että uudes-
sa Lääkärisopimuksessa 
työkokemuksen ja lisäkouluttautumisen 
täytyy näkyä palkkauksessa. Lisäksi lääkä-
reiden työajan laajentamisesta perinteisen 
virka-ajan ulkopuolelle on saatava riittävä 
kompensaatio. Myös työpisteen vaihtu-

miseen liittyvät kustannukset ja aika pitää 
kompensoida riittävällä tavalla. Yksityis-
sektorin toiminta ja uusi tuleva työaikalaki 
ovat tärkeitä seurattavia asioita. Lää-
kärijohtajuuden vahvistaminen kuuluu 
myös SELYn tavoitteisiin. Valtuuskunnan 
keskustelussa nousivat esiin yksityislää-
käreiden edunvalvonnan tärkeys, osa-
aikaisuuden yleistyminen ja koulutuksen 
huomioiminen.

Kokouksessa valmistauduttiin myös 
ensimmäiseen Lääkäriliiton uuden val-

tuuskunnan kokoukseen. 
Uusille jäsenille toiminnan 
kuviot ovat vieraita. Hallitus 
onkin päättänyt, että SELYn 
kevätvaltuuskunnan koko-
uksessa perehdytään SELYn 
toimintaan mahdollisim-
man monipuolisesti muun 
muassa työpajojen avulla. 

Tavoitteena on, että uudet ja vanhat SELY-
aktiivit pääsevät osallistumaan toimintaan 
mieleisellään tavalla. Valtuuskunnan kevät-
kokous on Tuohilammella 29.–30.3.2019.

Ajankohtaista SELYstä

Kristiina Aalto
SELYn puheenjohtaja SELYn mielestä työkokemuksen 

ja lisäkoulutuksen täytyy näkyä 
palkassa

          Työajan laajentamisesta 
perinteisen virka-ajan ulko-
puolelle on saatava riittävä 
kompensaatio
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Hilkka Viitanen ojensi Heikki Wiikille Paras artikkeli -palkinnon.

Kia Pelto-Vasenius ja Jukka Mattila.
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