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Ajankohtaista SELYstä

Lääkäriliiton ja samalla SELYn 
valtuuskuntavaalit on nyt käyty. 
Tällä kertaa Seniorit olivat mukana, 

kahmaisivat aikamoisen äänisaaliin ja 
saivat 11 paikkaa valtuuskuntaan. SELY 
sen sijaan menetti 8 paikkaa. Äänestys-
prosentti oli hieman parempi kuin edel-
lisissä vaaleissa, 47,8. Viime vaaleissa 
vuonna 2012 prosentti oli 46,9. Ääniä 
annettiin 12 255, viime kerralla noin  
11 400. SELY säilyi valtuuskunnan suu-
rimpana ryhmänä. 

Ehdokkaita SELYllä oli liki 90. SELYn 
aktiivijäsenet ja kannattajat ovat kuiten-
kin kiireistä kansaa, joten äänestämistä 
ei ehkä ehditty toteuttaa. On työ, päivys-
tykset, perhe, mahdollisesti tutkimustyö-
tä ja vielä harrastaakin pitäisi. Sen sijaan 
Senioreilla on hyvin aikaa, mikä saattaa 
selittää hyvän äänisaaliin. Oli heillä kyllä 
hyviä ehdokkaitakin, ei käy kieltäminen. 
Ja ehdokkaita oli paljon. Seuraavalla ker-
ralla SELYn pitää tehdä vielä enemmän 
työtä, jotta saamme heräteltyä äänestä-
jämme.

Äänestäminen sähköisesti oli helppoa, 
ja siitä tulikin kehuja, joten jatkossa 
siihen kannattaa panostaa. Lähes puolet 

Kiitos kaikille Lääkäriliiton ja SELYn vaaleihin 
osallistuneille, kaikille ehdokkaille,  
vaalityötä tehneille ja äänestäjille!

äänistä annettiin sähköisesti. Myös 
tekstiviestimuistutukset olivat käytössä 
ja olivat selvästi hyödyllisiä. Viestejä 
saattoi jonkun mielestä tulla liikaakin; 
Lääkäriliiton lisäksi SELY lähetti omia 
viestejä.

Myös uudet SELYn valtuuskunnan jä-
senet ja varajäsenet on valittu, ja heille 
lähtee tiedote tulevasta valtuuskunnan 
kokouksesta joulukuussa. Seuraavalla 
kaudella on pohdittavana paljon mie-
lenkiintoisia ja varmasti myös haastavia 
asioita. Sote-linjaukset saatiin nytkähtä-
mään eteenpäin, vaikka takkuiselta alkoi 
näyttää ja hallituskin oli hajota.

Sote-ratkaisussa saatiin sovittua 
viidestätoista sote-itsehallintoalueesta. 
Maakuntia tulisi olemaan 18, joten 
kolme pienintä joutuu liittymään toi-
seen sote-alueeseen. Vielä on kuitenkin 
paljon ratkaisematta, kuten se miten 
potilaan valinnanvapaus käytännössä 
toteutuu. Myös monikanavarahoituksen 
uudelleenjärjestely on auki, ja paljon 
muuta.

Päivystävien sairaaloiden määrä pie-
nenee, tulee suurempia sairaalakokonai-
suuksia, isompia työnantajia. Siirtyvätkö 

kaikki entisinä työntekijöinä uusille 
työnantajille? Tämä on iso kysymys, 
kuten yleisestikin virkasuhteiden jatko. 
Miten neuvotellaan työehtosopimukset? 
Maan nykyinen hallitus kannattaa pai-
kallista sopimista, saadaanko jatkossa 
lääkäreille oma sopimus?

Tulevalla kolmivuotiskaudella pitää 
olla mukana vaikuttamassa sote-ratkai-
sujen suunnitteluun. Täytyy olla mu-
kana vaikuttamassa siihen, millaiseksi 
lääkärin työnkuva muodostuu. Etälääke-
tiede saattaa ratkaista pitkien välimatko-
jen ongelmia mutta tuo omia haasteita 
hoidon toteutukseen. Lääkärin työtä voi 
järkeistää monella tavalla, esimerkiksi 
siten, että lääkäri saa keskittyä lääkärin 
töihin. 

Pimein aika on nyt käsillä, mutta 
yritetään pitää mielemme valoisana. 
Yhteistyöllä voimme saavuttaa hyviä 
ratkaisuja, kunhan pidämme mielemme 
avoimena myös uusille vaihtoehdoille.
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