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 Erikoislääkäri 1/2020 • 30. vsk30

Erikoislääkärille kouluttaja-
urapolku

SELY on toimittanut tiede- ja kulttuurimi-
nisteri Hanna Kososelle kannanottonsa 
lääkärien koulutusmäärästä. 

Lääkäripula ei poistu peruskoulutus-
määrää lisäämällä, vaan työoloja paranta-
malla.

Resursseja on nyt kohdennettava laa-
dukkaaseen erikoislääkärikoulutukseen. 

Kouluttajaerikoislääkärit tarvitsevat 
pedagogista koulutusta ja aikaa koulutus-
tehtäväänsä. 

SELYn hallitus 2020 
SELYn valtuuskunta nimesi syksyn 2019 
kokouksessa uuden hallituksen. Puheen-
johtajana jatkaa Kristiina Aalto (Helsinki) 
ja varapuheenjohtajina Hannele Heine 
(Turku) ja Sari Silventoinen (Järvenpää). 
Hallituksen jäsenet ovat Elina Hietala 
(Lapua), Auli Juntumaa (Tampere), Niina 
Koivuviita (Turku), Kirsi Laasila (Helsinki), 

Antti Mali (Hämeenlinna), Anu Muraja-
Murro (Kuopio) ja Jaana Pikkupeura 
(Oulu).

Hallitus edustaa hyvin erva-alueita, 
erikoisaloja ja erilaisia työpaikkoja, kuten 
yliopisto- ja keskussairaaloita sekä yk-
sityissektoria. Useat hallituksen jäsenet 
toimivat myös luottamusmiehinä.

Kristiina Aalto ja valtuuskunnan varapu-
heenjohtaja Kia Pelto-Vasenius ovat SELYn 
edustajia Lääkäriliiton hallituksessa yhdes-
sä liiton puheenjohtajan Tuula Rajaniemen 
kanssa.  

Hallituksen jäseniin voi olla sähköpos-
titse yhteydessä. www.sely.fi -suljetuilta 
sivuilta löytyvät hallituksen jäsenten 
sähköpostiosoitteet.

Päivystävien lääkärien mie-
lipiteet on kartoitettu –  
yli 2 300 vastasi SELYn  
kyselyyn 
Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden alus-
sa. Lähes kaikesta voidaan kuitenkin sopia 
Lääkärisopimuksessa toisin. Työaika onkin 
keskeisessä roolissa parhaillaan käytävissä 
virkaehtosopimusneuvotteluissa. SELY 
toteutti pikaisella aikataululla kyselyn 
yliopisto- ja keskussairaaloiden päivys-
täville erikoislääkäreille ja erikoistuville 
heidän ajatuksistaan ja toiveistaan liittyen 
työaikalain tulkintaan ja työaikakirjauksiin 
uudessa Lääkärisopimuksessa. Kyselyn 
tulokset toimitetaan liiton neuvottelijoille 
ja julkaistaan myöhemmin SELYn sivuilla. 
Kiitos kaikille vastaajille!

Erikoislääkäri-lehdessä

Paras artikkeli -pal-
kinto 2018 annettiin 
emeritusprofessori 
Tari Haahtelalle 
katsausartikkelis-
taan   ”Suomen 
mallit maailmalle: 
Astmaohjelma aloitti 
ja allergiaohjelma jatkoi – taakka keveni”. 
Artikkeli löytyy www.sely.fi -sivuilta.    

SELYn lausunto Päivys-
tysapu 116117 -palvelusta 
STM:lle

SELY toivoo, että ohjeissa huomioidaan 
alueelliset erityispiirteet. Samalla muistu-
tetaan, että ohjeistuksen tulee olla yhte-
neväinen hätäkeskusohjeiden ja yhteis-
päivystysten ensiarvio-ohjeiden kanssa, 
jotta vältytään ristiriitaisuuksilta hoitoon 
ohjauksessa.

SELY ohjasi lausuntopyynnön tiedoksi 
erikoisalayhdistyksille laajemman näke-
myksen saamiseksi ja lääketieteellisten 
yksityiskohtien tarkentamiseksi. 
Lausunto löytyy www.sely.fi-sivuilta.

SELY on edistämässä kouluttajaura-
polun syntymistä erikoislääkäreille.


