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Toukokuussa tipahtaa postilaa-
tikkoon Suomen Lääkäriliiton 
jäsenmaksuvälityksen lasku, 

johon on kerätty yhteen eri yhdistysten 
jäsenmaksuja. Viime vuosina on laskuun 
liitetty tiedot yhdistysten yhteyshenki-
löistä, joille voi ilmoittaa mahdolliset 
jäsenyysmuutokset. Käytännössähän 
tämä tarkoittaa kyseisestä yhdistyksestä 
eroamista. Monessa yhdistyksessä tämä 
on tarkoittanut kasvavaa ”erobuumia”.

Pysähtyisitkö tänä vuonna hetkeksi 
miettimään ennen sähköpostin ja eroil-
moituksen lähettämistä?

Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen 
(SELY) jäsenmaksuksi on 49 euroa. Mitä 
minä saan maksaessani SELYn jäsenmak-
sun? Miksi minun pitäisi maksaa SELYn 
jäsenmaksu koska Suomen Lääkäriliitto-
han jo ajaa minun etuja? 

Pitää paikkansa, että Suomen Lääkä-
riliitto ajaa kaikkien lääkäreiden etuja 
riippumatta siitä, kuuluko kyseinen 
lääkäri mihinkään erillisen yhdistykseen. 
Mutta…

Lääkäriliiton korkein päättävä elin on 
valtuuskunta, johon on valittu vaaleilla 
60 Lääkäriliiton jäsentä. Vaaleissa lää-
kärit ovat ryhmittyneet Lääkäriliitossa 
toimivien järjestöjen kautta. Nämä jär-
jestöt ovat SELY, NLY ( Nuorten Lääkärien 
yhdistys),  GPF ( Suomen Yleislääkärit) ja 

Seniorit.  Valtuuskunta määrittelee liiton 
suuntaviivat ja strategian, valitsee liiton 
puheenjohtajan ja hallituksen. Joten 
valtuuskunnan ”valtasuhteet” määrit-
tävät myös hallituksen kokoonpanon. 
Hallitus puolestaan johtaa Lääkäriliiton 
toimintaa ja huolehtii valtuuskunnan 
päätösten toimeenpanosta.

Valtuuskunnan toimintakausi on 
kolme vuotta. Edelliset vaalit olivat 
vuonna 2012 ja seuraavat nyt syksyllä 
2015. Viime vaalien äänestysprosentti 
oli 47, ja SELY sai 44,7 % annetuista ää-
nistä. Nykyisessä valtuuskunnassa on 27 
selyläistä,  20 NLY:läistä ja 13 GPF:läistä. 
Valtuuskunnan jäsenet ajavat kaikkien 
lääkäreiden etuja, mutta ymmärret-
tävästi eri yhdistyksillä on kuitenkin 
omat kiinnostuksen kohteensa, jotka voi 
nähdä jo yhdistysten nimistä.  

SELYn tehtävänä on edistää sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla työs-
kentelevän erikoislääkärin työelämää 
erikoisalaan katsomatta.

SELYssä toimii joukko järjestötoimin-
nasta kiinnostuneita kollegoita, jotka 
ajavat juuri sinun etujasi, niin palkkapo-
litiikkaa kuin työolojakin. Nämä kollegat 
käyttävät omaa vapaa-aikaansa yhteisen 
edun hyväksi. 

Kokouksiin tulevien matkakulut mak-
setaan, lisäksi kokouksista saa pienen 
kokouspalkkion. Useimmat joutuvat 
ottamaan töistä palkatonta vapaata 
päästäkseen hoitamaan meidän kaikkien 
yhteisiä asioita. Kokouspalkkio ei lähes-
kään kata tätä ansionmenetystä mutta 
on edes pieni kompensaatio menetetys-
tä palkasta ja ajasta, jotka kuluivat juuri 
sinun asioidesi hoitamiseen.

SELYn talouden perusta on jäsenmak-
sut. Viime vuosina tämä toiminnan mah-

dollistanut tulonlähde on selvästi niu-
kentunut. Eroilmoitukset yhdistyksestä 
ovat lisääntyneet samalla kun jäseneksi 
liittyminen on vähentynyt. Eläkeläisten 
osuus jäsenistöstä kasvaa, eikä heiltä 
sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. 
Onko SELY epäonnistunut kertomaan 
riittävän hyvin toiminnastaan ja tarpeel-
lisuudestaan? Vai onko yhteenkuuluvuu-
den tunne vain vähentynyt?

SELYn valtuuskunta hyväksyi kevät-
kokouksessaan uuden kolmevuotisen 
toimintasuunnitelman. Siinä korostet-
tiin SELYn toiminnan viittä tärkeintä 
tehtävää.  

SELY ON ERIKOISLÄÄKÄRIN  
EDUNVALVOJA
•	 Erikoislääkäri	on	terveydenhuollon	

monipuolinen avainosaaja
•	 Erikoislääkärinä	toimit	työurallasi	

pisimpään
•	 Erikoislääkärin	ansiokehitys	turvatta-

va koko uran ajan
•	 Lääkärit	lääkärin	töihin
•	 SELY	–	erikoislääkärin	linkki	Lääkäri-

liittoon

Toivon, että olisit halukas tukemaan 
SELYn aktiivisia kollegoita maksamalla 
jäsenmaksun! Jos olet eronnut tai et ole 
vielä jäsen, liity mukaan! 

Muistuttaisin Teitä kaikkia vielä 
syksyllä tulevista Lääkäriliiton valtuus-
kunnan vaaleista. Toivon sinun ensinnä-
kin äänestävän, ja äänestävän sellaista 
kollegaa, jonka ajattelet ajavan juuri 
sinun etujasi. Näin saamme varmasti 
riittävästi erikoislääkäreitä ajamaan 
juuri meidän etujamme. 

SELY on osa erikoislääkäriyttä.
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