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Erikoislääkäriyhdistykset
ja Suomen Lääkäriliiton alaosastot
Suomen Yleislääketieteen Yhdistys
Nuorten Lääkärien Yhdistys
Suomen edustajat UEMS:in erikoisalakohtaisissa sektioissa

EUROOPPALAISEN LÄÄKÄRIKOULUTUSYHTEISTYÖN APURAHAT, EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JA JÄSENMAKSUT
Lääkäriliitto myöntää hakemuksesta matka-apurahoja eurooppalaisen lääkärikoulutuksen harmonisointia käsitteleviin kokouksiin. Apurahoja myönnetään Euroopan erikoislääkäriliitto UEMSin sektioiden,
boardien ja Multidisciplinary Joint Committee (MJC) kokouksiin sekä Euroopan yleislääketieteen opettajien akatemia EURACT:n kokouksiin. Lääkäriliitto myös nimeää edustajat em. ryhmiin.

Edustajien nimeäminen
Erikoislääkäriyhdistys ja/tai alayhdistys päättävät jäsenehdokkaasta ja toimittavat päätöksestä tiedon
(ote kokouspöytäkirjasta) Lääkäriliittoon (riikka.rahkonen@laakariliitto.fi). Sektioihin, boardeihin ja
MJC:n voidaan nimetä yleensä enintään kaksi jäsentä. Liitto tekee virallisen nimeämiskirjeen, jonka se
lähettää UEMSin pääsihteerille sekä tiedoksi nimetylle ja yhdistykselle. UEMS edellyttää nimeämisten
tulevan kansalliselta liitolta ja osallistuminen kokoukseen tai esim. äänestysoikeus kokouksessa edellyttää virallista nimeämistä. Nimettävien henkilöiden tulee olla Lääkäriliiton jäseniä.

Matka-apurahat
Myöntämisperusteet
Lääkäriliitto hyväksyy kultakin UEMSin erikoisalalta ja EURACT:sta kalenterivuodessa korkeintaan
yhden kokousosallistujan yhtä kokousta koskevan hakemuksen. Apuraha kattaa vain matkalippu- ja
majoituskustannukset, päivärahoja ei makseta. Yksipäiväisissä kokouksissa apurahan enimmäismäärä on 850€ ja useamman päivän kokouksissa 1.050€.
Apuraha voidaan myöntää myös suomalaiselle erikoistuvalle lääkärille, joka osallistuu UEMSin kokouksiin EJD:n (European Junior Doctors Association) edustajana. Näissä tapauksissa myönnettävän
apurahan määrä voi hyvin perustelluista syistä olla 25 % edellä mainittuja enimmäismääriä korkeampi.
Mikäli Suomen edustaja toimii UEMSin sektion, boardin tai MJC:n (ei näiden alaisten työryhmien)
puheenjohtajana, sihteerinä tai taloudenhoitajana tai EURACT:ssa vastaavassa luottamustehtävässä,
voidaan apuraha myöntää kahteen kokoukseen vuodessa. Jos samaan sektioon tai boardiin kuuluu Suomesta useampia erikoisaloja, voidaan poikkeuksellisesti korvata useamman kuin yhden kokousedustajan
matkakuluja. Mikäli erikoisalalla on kaksi edustajaa, jotka molemmat osallistuvat samaan kokoukseen
ja toivovat tukea Lääkäriliitolta, he voivat joko kumpikin hakea apurahaa erikseen (esim. 425/425€) tai
jakaa toiselle osallistujalle maksetun apurahan sopimalla asiasta keskenään.
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Menettelytavat
Pyydämme ottamaan huomioon, että apurahojen käsittely Lääkäriliiton toimistossa eroaa matkalaskujen käsittelystä. Käsittelyn nopeuttamiseksi toivomme, että tarvittavien asiakirjojen toimittamisessa noudatetaan tässä kerrottuja menettelytapoja.
Suomalaisedustajia, jotka suunnittelevat osallistumista UEMS:n tai EURACT:n kokouksiin, pyydetään
lähettämään vapaamuotoinen apurahahakemuksensa sähköpostilla (riikka.rahkonen@laakariliitto.fi). Apurahahakemuksesta tulee käydä ilmi:
- kokouksen aika ja paikka;
- mahdollinen ohjelma;
- arvio kustannuksista; ja
- haettava apurahamäärä.
Apuraha myönnetään ja maksetaan jälkikäteen. Matkan toteuduttua hakijan tulee toimittaa em.
osoitteeseen:
- tositteet kustannuksista (myös skannatut kuitit kelpaavat); sekä
- matkaraportti, sisältäen tiedon, onko hakija sektiossa, boardissa tai MJC:ssä (ei näiden alaisessa työryhmässä tms.) ”erityisasemassa” ts. puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja. Matkaraportti pyydetään lähettämään tiedoksi myös asianomaiseen erikoislääkäriyhdistykseen. Raportissa on hyvä todeta
”take home” -viestit ajatellen mahdollisia toimenpiteitä kotimaassa tai jatkossa kyseisen EU-ryhmän
työssä.
Hakemuksen toimittamisaika
Pyydämme toimittamaan apurahahakemukset mahdollisimman pian matkan päätyttyä ja viimeistään
matkan toteutumisvuotta seuraavan tammikuun aikana (HUOM!). Tämän jälkeen tulleita hakemuksia emme voi valitettavasti hyväksyä.
Matka-apurahojen verotus
Lääkäriliitto ilmoittaa maksamansa apurahat verottajalle. Apurahat ovat verottomia vuosittain verottajan
päättämään rajaan saakka (ks. vero.fi).

Sektioiden ja boardien jäsenmaksut
Lääkäriliitto tukee eurooppalaista erikoislääkäriyhteistyötä myös maksamalla puolet sektion/boardin jäsenmaksusta. Jos sektio/board perii erillistä jäsenmaksua ja kun lasku tulee erikoislääkäriyhdistykselle/kokousedustajalle, lasku toimitetaan Lääkäriliittoon (riikka.rahkonen@laakariliitto.fi ). Liitto maksaa jäsenmaksun sektiolle ja velkoo 50 % laskusta erikoislääkäriyhdistykseltä.

Lisätiedot:
Mervi Kattelus
Terveyspolitiikan asiantuntija
Sähköposti: mervi.kattelus@laakariliitto.fi

