
Lääkäriliiton jäsenenä voit toimia 
Lääkäriliiton valtuuskunnassa, hal-
lituksessa, jaoksissa, valiokunnis-

sa, paikallisosastoissa ja alaosastoissa. 
Näiden lisäksi liitolla on mm. laatuneu-
vosto, lääkäripalvelujen markkinoinnin 
valvontalautakunta ja luottamuslääkäri-
toiminta. Tunnetko tämän toiminnan? 

Lääkäriliiton korkein päättävä elin on 
valtuuskunta, johon valitaan vaaleilla 60 
Lääkäriliiton jäsentä. Valtuuskuntavaalit 
ovat seuraavan kerran syksyllä 2015. 
Lääkärit ovat ryhmittyneet valtuuskun-
nassa ja hallituksessa Lääkäriliitossa 
toimivien järjestöjen kautta: NLY, GPF 
(Suomen yleislääkärit), SELY ja uusim-
pana Seniorit. SELY on erikoislääkärien 
edunvalvoja ja ryhmittyy valtuuskun-
tavaaleihin omana vaalirenkaanaan eri 
erikoisalojen vaaliliitot sisällään. Myös 
yksityislääkäreillä on perinteisesti ollut 
oma vaaliliitto SELYn riveissä.

Suomessa toimivat lääkärit ovat 
muutamaa prosenttia lukuun ottamat-
ta Lääkäriliiton jäseniä, ja toivottavaa 
olisi, että kaikki olisivat myös jonkin 
edunvalvontajärjestön jäseniä. Jokainen 
valtuuskunnan jäsen ja hallituksen jäsen 
edustaa jotakin vaalijärjestöä. Selyläisinä 
tietenkin toivomme, että mahdollisim-
man moni lääkäri pitäisi meidän tavoit-

teitamme tärkeinä ja äänestäisi meitä. 
Liiton jäsenistä äänestää vaaleissa vain 
alle puolet. Onko niin, että liittoon luo-
tetaan eikä ole tarvetta vaikuttaa siihen, 
kuka äänioikeutettua valtuuskunnassa ja 
hallituksessa edustaa? 

Valtuuskunta valitsee liiton puheen-
johtajan ja hallituksen. Hallituksen 
jäsenet edustavat vaalien tuloksen mu-
kaista edustavuutta eri vaalijärjestöistä. 
Hallitus laittaa täytäntöön valtuus-
kunnan päätökset ja hoitaa juoksevaa 
toimintaa tehtyjen toimintasuunnitel-
mien mukaan. Hallituksen kokouksia 
on kuukausittain ja suunnittelukokous 
kahdesti vuodessa. Hallitukselle val-
mistelutyötä tekevät terveyspolitiikkaa, 
edunvalvontaa ja professiota edustavat 
jaokset. Jaoksissa on mukana hallituksen 
jäseniä, viiden erva-alueen Lääkäriliiton 
valiokuntien puheenjohtajat ja lääkäri-
asiantuntijoita.

Jokaisella erva-alueella toimii liiton 
kolme valiokuntaa: terveyspoliittinen, 
edunvalvonnallinen sekä professioon 
ja koulutukseen keskittyvä valiokunta. 
Osa valiokuntien jäsenistä on valtuus-
kuntaan valittuja kollegoita, osa luotta-
musmiehiä ja osa asioista kiinnostuneita 
liiton jäseniä.

Lääkäriliitolla on myös paikallisosas-
toja ja erikoisaloittain tai asiakokonai-
suuksittain ryhmittyneitä alaosastoja. 
Myös näissä on mahdollista keskustella 
ja vaikuttaa liiton kautta sekä lääkärin 
työhön että terveydenhuollon kenttään.

Jokainen jäsen kuuluu johonkin 
paikallisosastoon ensisijaisesti työ-
paikkakuntansa ja toissijaisesti asuin-
kuntansa mukaan. Alaosastot löytyvät 
liiton verkkosivuilta ja Fimnet-sivuilta, 
”Ryhmät”-palkin alta, ja jäseneksi voi 
päästä ryhmittymiin, joihin erikoisala tai 
osaaminen oikeuttaa. Toiminnasta voi 

toki kysyä Liitosta puhelimellakin.
Erikoisalayhdistykset eivät ole 

Lääkäriliiton toimintaa, mutta liitto 
haluaa tehdä niiden kanssa yhteistyötä. 
Lääkäriliitto ja sen toiminta on erityises-
ti lääkäriprofessioon ja edunvalvontaan 
vaikuttavaa. Terveyspolitiikka on tullut 
yhä tärkeämmäksi terveydenhuollossa 
tapahtuvien muutoksien myötä. Liitto 
pitää yhteyttä ja keskustelee valtiovallan 
lainsäätäjien kanssa.

Lääkäriliitto tarvitsee jäseniään ja 
heidän joukostaan aktiiveja toimintaan-
sa. Valiokuntiin haetaan uusia osallis-
tujia loppuvuoden aikana. Ilmoittaudu 
halukkaaksi valiokunnan jäseneksi 
Lääkäriliiton verkkosivulla. Asetu ehdok-
kaaksi tuleviin valtuuskuntavaaleihin ja 
tule vaikuttamaan liittoon. Tai ainakin 
äänestä vaaleissa. 

SELY etsii riveihinsä  ehdokkaita 
Lääkäriliiton syksyn 2015 valtuuskun-
tavaaleihin. Tule mukaan keräämään 
äänipottia ja varmistamaan, että jokai-
selle äänestäjälle olisi sopiva ehdokas 
SELYn listoilla. SELY on ollut Lääkärilii-
ton suurin ”puolue”, ja haasteet ovat 
entistä suurempia, että asema saadaan 
säilytettyä. 

Liiton vaalien yhteydessä käydään myös 
SELYn vaalit. SELYn vaalirenkaan ehdok-
kaista 36 suhteellisen vaalitavan mukaan 
eniten ääniä saanutta valitaan SELYn 
valtuuskuntaan, joka valitsee  
SELYn hallituksen. Valtuuskunta ja 
hallitus sopivat myös SELYn edustuksen 
Lääkäriliiton hallitukseen. 

SELYn verkkosivut http://www.sely.fi
Asiamiehemme: tuija.kuusmetsa@
fimnet.fi. 
Ilmoittaudu ehdokkaaksi!
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