AJANKOHTAISTA SELYSTÄ

Vuosi 2021 on SELYn PALKKAVUOSI, jonka tavoitteena
on saada erikoislääkärille uran mukaista palkkakehitystä.
Näin vastasitte jäsenkyselyyn:
Oletko tyytyväinen palkkaasi ja sen kehitykseen?

”Sen kehitys on surkeaa. Olen yrittänyt
pyytää henkilökohtaista lisää erityistehtävieni vuoksi, mutta en saanut”
”Yleisesti ottaen olen ihan tyytyväinen. Kiitoksia
vaan asioita hoitaneille!”
”Palkka ei ole enää viime vuosien aikana noussut,
vaan käteen jäävä rahasumma on pienentynyt usealla
sadalla eurolla erilaisten verotusmuutosten vuoksi –
eli en ole lainkaan tyytyväinen.”
Pitäisikö jotakin erityisesti korjata? Miten?

”Vapaamuotoinen päivystys varallaolokorvaus olematon.
Koska siihen on viimeksi tullut korotusta?”
”Urakehitys ja sen eten tehty kouluttautuminen
tulisi huomioida palkassa.”
”Tehtäväkohtaisen palkan porrastus.”
”Kliinisen opettajan työstä saatava palkka pitää
saada vastaamaan tehtyä työtä ja vastuuta.”
”Sekä peruspalkkaan että takapäivystyskorvaukseen tulee saada huomattava nousu,
jotta työnteko julkisella puolella on mitenkään mielekästä.”

Kuva Jaana Pikkupeura

”Palkka on kehittynyt tittelihissillä, sama työnantaja
30 vuotta. Työkokemuksen ja osaamisen huomiointiin
ei elementtejä.”

Erikoislääkäri-lehden
Paras artikkeli 2020
Heikki Wiik: Johtamisen
perusasiat kuntoon
”Paras tapa osoittaa arvostusta on aito
ja avoin kuunteleminen
Luottamus ja arvostus ovat johtamisen
kivijalkoja, joiden merkitys korostuu
nykyisen pandemian kaltaisissa tilanteissa.
Kriisissä esimiehen on puhuttava totta ja
samalla kuitenkin luotava uskoa tulevaisuuteen. Lisäksi on oltava nöyrä. Esimiestä
tarvitaan, mutta loppujen lopuksi asiantuntijat tekevät tuloksen.”
– Erikoislääkäri-lehti 2/2020

Vielä ehdit asettua ehdolle Lääkäriliiton valtuuskuntavaaleissa 2021
Lääkäriliitossa toimivista itsenäisistä
järjestöistä vain SELY ajaa erikoislääkärien etuja niin julkisella kuin yksityissektorillakin.
Lääkäriliiton kanta on kompromissi
sinne vaaleilla valittujen lääkärien
kannoista. Siksi tarvitsemme vahvan
erikoislääkärien edustuksen.
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Tule vaikuttamaan vuoden 2022
Lääkärisopimukseen, lääkäriprofession
asemaan terveydenhuollon uudistuessa
ja yksityissektorin käydessä läpi isoja
muutoksia.
Yhdessä vaikutamme varmemmin
kuin yksin ja paikallisesti!

Lisätiedot ja ehdokasilmoitukset:
Varapuheenjohtaja Sari Silventoinen:
sari.silventoinen@fimnet.fi
Asiamies Tuija Kuusmetsä:
tuija.kuusmetsa@sely.fi
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o toisen kerran peräkkäin joutuivat
pohjoismaiset erikoislääkärijärjestöt
kokoontumaan vuosittaiseen tapaamiseen etänä. SELYn edustajina olivat minun
lisäkseni Tuula Rajaniemi. Kameran käyttökin oli sallittua, ja oli varsin virkistävää
nähdä tuttuja ja uusiakin kasvoja. Jälleen
kerran muiden ongelmat tuntuivat niin tutuilta, ja vaikka mailla on eroavaisuutensa,
olemme kuitenkin niin samanlaisia.
Covid-pandemia oli odotetusti puheenaiheena. Tanskalaiset piikittelivät tuttuun
tapaansa ruotsalaisia muista Pohjoismaista
poikkeavista tartunta- ja kuolleisuusluvuista. Ruotsalaiset puolustautuivat varsin laiskasti. Huomasin, että joka maan rokotustilastot erosivat esim. Helsingin Sanomien
esittämistä tilastoista. Todennäköisesti
oman maan tilastot olivat tuoreita, ja muiden maiden tiedot vanhoja, jolloin oman
maan erinomaisuus tuli joka puolella esiin.
Käytännössä Ruotsin rokotuskattavuus
näytti olevan hieman Suomea parempi.
Tanska oli jäänyt jonkin verran jälkeen, kun
se lopetti Astra-Zenecan rokotteen käytön
varsin aikaisin. Lääkärihenkilöstöä oli
rokotettu vaihtelevasti, ja Suomen lisäksi
Ruotsikin oli jossain vaiheessa tauottanut
terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset.
Norjassa klinikan esimies voi olla muu
kuin lääkäri, ja useimmiten pomona on
hoitajataustainen henkilö. Tuolloin lääketieteellinen vastuu kuuluu jollekin lääkärille,
jonka asema ei ole kadehdittava. Norjalaiset kertoivat myös, että sairauskertomuksen katseluoikeuksia seurataan entistä
tarkemmin.
Sähköiset sairauskertomukset ovat
kestoaihe näissä tapaamisissa. Epic on
ollut Tanskassa käytössä jo viiden vuoden
ajan, ja sitä on saatu jonkin verran parannettua. Silti moni lääkäri on sielläkin siihen
tyytymätön. Ainakin alussa se vie aikaa ja
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johdattaa tekemään työtä tavalla, joka ei
välttämättä tunnu omalta. Epic on laajenemassa sekä Norjassa että Suomessa, mutta
Tanskassa puoli maata käyttää sitä ja toinen puoli maata haluaa pysyä siitä erossa.
Suomessahan Epic-pohjainen Apotti on
käytössä tai tulossa käyttöön HUS-alueella.
Miten jatkossa lääkäri voi tehdä Apotti-alueella lyhyemmän työskentelyjakson ilman
sairauskertomuksen etukäteisosaamista?
Tanskassa erikoislääkärit neuvottelevat
oman erikoislääkärisopimuksensa. Uusi sopimus takaa vuosittain 10 päivän koulutusoikeuden. Kehityskeskusteluissa voidaan
sopia useamman vuoden koulutusohjelma
yksilöllisesti. Uusi sopimus muuttaa myös
nimikkeitä. Tanskassa kuten myös Norjassa
ja Tanskassa erikoislääkärit toimivat yleensä ylilääkärinimikkeellä olematta klinikan
esimiehiä. Nyt moni on saamassa siihen
etuliitteen johtava. Jatkossa mietintään
tulevat työaika-asiat.
Tanskassa erikoislääkärijärjestö ja Nuoret
lääkärit olivat myös keskustelleet yhdistymisestä, joka ei ainakaan tällä kertaa
toteutunut, mutta hyvää yhteistyötä
päätettiin jatkaa. Pohdinnassa on myös se,
miten pieniä erikoisaloja jatkossa kohdellaan. Tanskan viidellä alueella (region) esim.

hematologeja toimii monesti vain yhdessä
sairaalassa.
Ruotsi yrittää saada kahden vuoden
sisällä aikaan valtakunnallisen lääkelistan.
Käsitin sen vastaavan meidän reseptikeskustamme, joka Ruotsissa toimii edelleen
vain yhdensuuntaisesti. Ruotsissa on myös
suunnitteilla ohjelma, jolla voitaisiin taata
tasalaatuinen hoito eri puolilla maata.
Kyseessä kuulostaisi olevan ohjelma, joka
menee syvemmälle kuin Duodecimin Käypä hoito –ohjeet.
Tuula toi keskusteluun erikoistumiseen
ja jatkokouluttamiseen liittyviä asioita.
Kuulosti siltä, että monessa maassa vastustetaan resertifikaatiota mutta kannatetaan
jatkuvaa koulutusta.
Seuraava kokous on vuoden päästä
joko Ruotsissa, joka on nyt joutunut
järjestämään kaksi etäkokousta, tai Norjassa. Englanti on jatkossa pääasiallisena
kokouskielenä tarvittaessa skandinaviskalla
täydennettynä. Islantia yritetään jälleen
kerran saada mukaan. Koin, että kokous
oli mukava ja hyödyllinen, ja toivon, että
jatkossakin Suomella a SELYllä on paikalla
hyvä edustus.
Jari Hartman, nefrologian erikoislääkäri
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