AJANKOHTAISTA SELYSTÄ

SELYn hallituksen syyskokous
Jollaksessa 4.-5.9.2020
SELYn hallituksen suunnittelukokoukseen
ja hallituksen kokoukseen osallistuivat
Antti Mali, Kristiina Aalto (pj.), Kirsi Laasila, Kia Pelto-Vasenius (valtuuskunnan
varapj.), Auli Juntumaa, Hannele Heine
sekä Niina Koivuviita. Etänä osallistuivat
Elina Hietala, Anu Muraja-Murro ja Jaana
Pikkupeura sekä valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mattila.
Suunnittelukokouksessa asioina olivat
SELYn hallituksen päätoimisektorit ja valtuuskuntavaalien 2021 valmistelut.
Lääkärisopimusneuvottelujen päätöksistä hallituksen jäsenet ovat saaneet
kiitettävästi erikoislääkärikollegoilta
palautetta. Hallitus kävi näiden pohjalta
keskustelua, jossa valmisteltiin yhteenveto
Lääkäriliitolle.
Hallituksen jäsenet, ja heistä nimenomaan luottamusmiehet, kokivat tiedonpuutetta niin neuvottelujen aikaisesta
tilanteesta kuin sopimuksen synnyttyä.
Toivottiin myös, että valtuuskunnan kokouksessa olisi selkeämmin avattu asioita
ja ollut enemmän konkretiaa. Luottamusmiehet olisivat toivoneet voineensa
vastata kysymyksiin ja kertoa tuloksista
heti sopimuksen synnyttyä.
Sopimuksen osalta erityisesti päivystäviä lääkäreitä huolestuttaa päivystyk-

seen liittyvät päätökset. Näihin vaikutti
merkittävästi EU:n työaikadirektiivi sekä
uudistettu kansallinen työaikalaki.
Huom. Tuula Rajaniemen ja Laura Lindholmin kirjoitus sivuilla 100–101.

SELYn lausunto sote-uudistuksesta sosiaali- ja
terveysministeriöön
”SELY kannattaa soteuudistuksen
toteuttamista, mutta näkee ehdotetussa lainsäädännössä paljon korjattavaa. Erityisen tärkeätä on toteuttaa
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio, mitä tulisi
tukea jo tuotantorakenteilla. Uudenmaan erillisratkaisua vastustetaan,
koska se estää terveydenhuollon
integraatiota ja asettaa maan yliopistosairaalat eriarvoiseen asemaan.
SELYn mielestä koulutuksen ja tutkimuksen asemaa uudistuksessa täytyy
vahvistaa. Yksityissektorin ja kolmannen sektorin linkittämistä julkiseen
palvelutuotantoon toimivaksi täydentäväksi tuotannoksi pitää mahdollistaa
joustavalla palvelusetelikäytöllä, johon
kaivataan linjauksia. SELY edellyttää
henkilöstön työhyvinvoinnin ja urakehityksen tukemista uudessa järjestelmässä, jotta julkinen sektori säilyy
vetovoimaisena
työnantajana.”
Lausunnon yhteenveto on luettavissa
www.sely.fi -sivulla.

Erikoislääkäri-lehden
vuoden 2019 Paras artikkeli
-palkinto professori Tuulikki
Sokka-Islerille

”Mitä uutta reumatologiasta?” kirjoituksestaan Erikoislääkäri-lehdessä 3/2019.
Tuulikki Sokka-Isler
on Itä-Suomen
yliopiston reumatologian professori
ja reumatologian
osaston ylilääkäri Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä.
Artikkeli on erinomainen kuvaus reumatologian kehityksestä Heinolan kollegojen
visiosta tähän päivään: ”We are treating
not only the actual inflammation of the
joints but also the quality of the patient’s
life for many decades in the future”.
Artikkeli on luettavissa www.sely.fi -sivulla.

Nyt on hyvä hetki ilmoittautua
SELYn vaalirenkaan ehdokkaaksi ensi vuoden Lääkäriliiton valtuuskuntavaaleihin!
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