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Lähde 6.8.2011 kello 16:00 

https://www.facebook.com/pages/Suomen-L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4riliitto/325300925672 

Suomen Lääkäriliitto 
Voittoa tavoittelematon järjestö 

 

  Petri Lari Salo 

Haemme näin avoimesti toimien Lääkäriliiton edustajia sosiaalisen median 

haastateltaviksi. Haastattelut koskevat Lääkäriliiton kehittämää ja ylläpitämää 

vakuutuslääketiedettä. Aihetta koskevan haastattelusarjan tavoitteena on tehdä 

vakuutuslääketiede ja sitä työssään hyödyntävät vakuutuslääkärit toimintatapoineen 

kaikille tutuiksi. Ystävällisin terveisin Salon Petri, sosiaalinen media, puhelin 050 

3302410. 

13 minuuttia sitten · Tykkää ·  

 

 

Petri Lari Salo  

Haluamme palauttaa myös tämän aihekokonaisuuden Lääkäriliiton vastattavaksi. 

Vuonna 2008 siihen jätettiin vastaamatta. 

 

"TIEDUSTELU JA ASIAKIRJAPYYNTÖ: 

 

Suomen Lääkäriliitolle 

 

Hyvää päivää kaikille Teille tasapuolisesti, 

 

Suomen Lääkäriliitto myöntää vakuutuslääketieteen erityispätevyyden. 

 

Vammautuneiden elämänhallinnan ja perhetyön tuki r.y. ja laaja-alaisesti toimiva 

Oikeusturva-yhteisö pyytävät kohteliaimmin käyttöönsä Suomen Lääkäriliitolta 

tietoa vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen liittyvistä perusteista. 

 

Seuraavat yksilöidyt asiakirjakokonaisuudet halutaan nähtäväksi ja 

asiantuntijoidemme käyttöön asiakirjakopioina. 

 

1. Esitys, mihin perustuu päätös perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 

 

https://www.facebook.com/pages/Suomen-L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4riliitto/325300925672
https://www.facebook.com/profile.php?id=1120863983
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150336033035673&id=1120863983
https://www.facebook.com/profile.php?id=1120863983
https://www.facebook.com/profile.php?id=1120863983


2 
 

- Kyseinen esitys. 

- Milloin ja missä esitys on tehty. 

- Tiedot esityksen tehneistä henkilöistä. 

- Ketä tai mitä tahoa kukin kyseinen henkilö edusti/edustaa. 

 

2. Päätös, jossa päätetään perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 

 

Halutaan nähtäväksi kyseinen päätös sekä vastaavat tiedot päätöksen tekijöistä kuin 

mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä. 

 

3. Esitys, mihin perustuu päätös siitä, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen 

myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 

 

Halutaan nähtäväksi kyseinen esitys asiakirjakopioina sekä vastaavat tiedot esityksen 

tekijöistä kuin mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä. 

 

4. Päätös, jossa päätetään, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään 

vakuutuslääketieteen erityispätevyys. 

 

Halutaan nähtäväksi kyseinen päätös asiakirjakopioina sekä vastaavat tiedot 

päätöksen tekijöistä kuin mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä. 

 

5. Selvitys siitä kuka maksaa vakuutuslääketieteen erityispätevyyden vaatiman 

koulutuksen, minkä hintainen koulutus on ja saako kuka tahansa Suomessa 

laillistettu lääkäri osallistua vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen tähtäävään 

koulutukseen? 

 

Mikäli pyytämiemme tietojen saaminen käyttöömme ei ole jostain syystä 

mahdollista, niin pyydän Teitä antamaan asiasta tiedon kirjallisena ja voimassa 

olevine lainkohtineen Suomessa ja Euroopan Unionin alueella." 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tiedustelun tehneen tahon saama ja Suomen lääkäriliiton 15.8.2008 antama vastaus 

vastaamattomuudessa noudattaa tarkasti vakuutuslääketieteellisiä askelkuvioita. 

 

Siinä ei ole mitään tosiasiallisia perusteluita tietojen antamatta jättämiselle. 

 

Tämän vastauksen kautta voimme todeta, että muun muassa eduskuntakaudella 

2003-2007, luotu suomalainen kahden lääkärin loukku on laiton. 

 

HE 62/2004 tapaturmalain 17 § ja 41 § d muuttamisesta 

HE 47/2005 tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 

HE 12/2006 oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 

HE 91/2006 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 

 

Vakuutuslääkäreille ja vakuutuslääketieteelle noissa hallituksen esityksissä pedattu 

ylivertainen asema suhteessa potilaisiin ja hoitaviin lääkäreihin on ollut alusta alkaen 

ilman laillisuuspohjaa. 
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Lisätiedot avoimesti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käyttöön: 

http://suomi2017.wordpress.com/2011/07/17/harmaa-hallinto-ja-suomen-ihmisoikeu

stilanne-2011/ 

Harmaa hallinto ja Suomen ihmisoikeustilanne 2011  

suomi2017.wordpress.com 

Suomi jatkaa läntisten YK-maiden johtavana ihmisoikeusrikosvaltiona. Kova väite 

heti tämän artikkelin alkuun. Perustelen väitteeni saman tien. Hallitus ja eduskunta 

saattoivat vuosina 2003 ... 

9 minuuttia sitten · Tykkää 

Petri Lari Salo Fiktiota? Joka onkin faktaa... 

 

Vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet | Puolustuksen puheenvuoro 5/6: Hermovaurio: 

http://t.co/kL8UVJV | Katsottavissa 26.8.11 klo 21 asti 

 

Puolustuksen puheenvuoro  

areena.yle.fi 

 5/6: Hermovaurio. Kuinka kipua voi mitata? O: Sakari Kirjavainen. YLE Draamalle 

tuottanut Moskito Television Oy. Uusinta. 

muutama sekunti sitten · Tykkää  

 

  

Suomen Lääkäriliitto 

toivottaa hyvää kesää!23. kesäkuuta kello 11:22 · Tykkää ·  

 

 10 henkilöä tykkää tästä. 
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Suomen Lääkäriliitto 

Sture Fjäder valittiin Akavan uudeksi puheenjohtajaksi. Lue lisää: www.laakariliitto.fi 

 

25. toukokuuta kello 16:12 · Tykkää · · Jaa 

  TUOREET TAPAHTUMAT 

 Suomen Lääkäriliitto muokkasi profiilinsa kohtia Sivusto, Yrityksestä lyhyesti ja Tehtävä. 
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