
 
 
Hyvät SKY:n jäsenet, 
 
Kesä ja lomakausi on jo aivan nurkan takana, mutta ennen kesälaitumia haluamme 
tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. 
 
Kirurgian erikoistumiskoulutus on uudistumassa uuden erikoistumiskoulutusasetuksen ja 
sen hakumenettelyn myötä. Uudessa erikoislääkärikoulutuksessa erikoistutaan yhä aiemmin 
suppealle erikoisalalle ja asetuksessa ei toistaiseksi ole erikseen kirjattua kirurgian yhtenäistä 
koulutusjaksoa. Kirurgian professorit, Suomen Kirurgiyhdistys, kirurgiylilääkärit sekä 
Kirurgian Edistämissäätiö ovat SKY:n johdolla yhdessä työstäneet ehdotusta kirurgian 
peruskoulutusjakson pakollisuudesta kaikkien kirurgian erikoisalojen koulutukseen. 
Kirurgiassa kansallisesti yhtenäinen kirurgian peruskoulutusjakso on sekä koulutettavan että 
palvelujärjestelmän kannalta välttämätön. Lisäksi lausunnossa haluttiin luoda erikoistuvien 
valintamenettelyyn yhtenäiset kriteerit ja käytännöt. Yhteinen kirurgian profession lausunto 
lähetettiin 10.5.2019 kaikkiin tiedekuntiin sekä STM:lle ja ehdotus on tarkoitus saada kevään 
aikana hyväksyttyä kaikissa yliopistoissa. Peruskoulutusjakson hyväksymisen jälkeen kaikki 
allekirjoittaneet ovat sitoutuneita tekemään peruskoulutusjakson osaamispohjaisen sisällön 
suunnitelman tulevan syksyn aikana ja tämä tehdään SKY:n johdolla perustettavassa 
kansallisessa työryhmässä. Lopullinen lausunto on luettavissa SKY:n sivuilta.  
 
SKY:n ja SAY:n yhteinen kevätkokous SaySky 2019 pidettiin tänä vuonna Levillä 4.-5.4.2019. 
Koulutus oli onnistunut, ja kävijämäärä uudistetussa koulutuksessa kasvaa mukavasti. Tämän 
vuoden aihepiiri oli tavallisissa taudeissa, mutta yhteissessioita kuultiin laidasta laitaan aina 
monivammapotilaan hoidosta elinsiirtoihin. Kevätpäiviä kehitetään edelleen saadun palautteen 
perusteella.  
Ensi vuonna SaySky –kevätpäivät pidetään 11.-13.3.2020 Rukalla Kuusamossa, laita 
ajankohta jo nyt kalenteriin ja varaa lentosi ajoissa! Aiemmin kolmivuotisena pyörinyt 
koulutussykli uudistetaan kaksivuotiseksi, ja käden taitojen kolmas aihekokonaisuus 
kädentaidot yhdistetään kahden kattoteeman eli akutologian ja tavallisten tautien oheen 
työpajojen muodossa. Ensi vuoden koulutuksen kattoaiheena on akutologia, ja tulevat 
työpajakoulutukset tulevat tukemaan tätä, lopullinen ohjelma julkaistaan kesäkuun aikana 
yhdistyksen kotisivuilla. 
 
Vuoden pääkoulutustapahtuman Operatiivisten päivien ohjelma on pääsääntöisesti valmis ja 
luettavissa yhdistyksen sivuilta. Operatiiviset päivät vietetään Helsingin Messukeskuksen 
Kokoustamossa 13.-15.11.2019. Ilmoittautuminen kongressiin alkaa 2.9.2019. 
Muistutamme tästä vielä lähempänä elokuun jäsenkirjeessä.  
Operatiivisten päivien aikana erikoisalayhdistykset järjestävät jälleen sessiot vapaita esitelmiä 
varten. Esitettäväksi tarjottavat abstraktit tulee toimittaa perjantaihin 6.9.19 mennessä 
erikoisalayhdistysten sihteereille ja myöhästyneitä abstrakteja ei huomioida! 
 
Vuoden kirurgi –tunnustuspalkinto myönnetään ansioituneelle kirurgille ja painavia perusteluja 
ovat käytännön kirurgia, kollegiaalisuus ja toisaalta myös opetus ja 
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tutkimus.  Kirurgiyhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa palkinnon saajaksi ansioitunutta 
kollegaansa, ehdotusten deadline on pe 30.8.19. SKY:n hallitus valitsee vuoden kirurgin 
saapuneiden hakemusten perusteella ja palkinto julkaistaan Operatiivisten Päivien 
yhteissessiossa keskiviikkona 13.11. Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen 
toimisto@kirurgiyhdistys.fi 
 
SKY on laatinut Valviran kanssa yhteistyössä päivitetyn ohjeen ulkomaisen kirurgin 
kutsumisesta Suomeen esim. demoleikkauskurssille opettamaan, ulkomaiselle kollegalle pitää 
hankkia tilapäiset lääkärioikeudet Suomessa eli prosessi pitää aloittaa riittävän ajoissa. Ohje 
lupaprosessista löytyy yhdistyksen sivuilta täältä, käykää tutustumassa! 
 
Aurinkoista kevättä ja rentouttavaa kesää kaikille - kuulemisiin viimeistään elokuun 
jäsenkirjeessä! 
 
Paulina Salminen                              Ville Vänni 
puheenjohtaja                                      I sihteeri  
paulina.salminen@tyks.fi                    ville.vanni@siunsote.fi 
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