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”Mitä minä saan olemalla 
Suomen Erikoislääkäriyhdis-
tyksen (SELY) jäsen? Lääkä-

riliittohan hoitaa minun etujani, miksi 
minun pitäisi olla SELYnkin jäsen?” 

Mitä on Lääkäriliitto? Se ei ole vir-
kamiehistä koostunut toimisto. Me 
olemme Lääkäriliitto, sen jäsenet ja 
meitä Lääkäriliitossa edustava, vaaleilla 
valittu valtuuskunta. Valtuuskunta ja sen 
valitsema Lääkäriliiton hallitus ohjaa-
vat Lääkäriliiton toimintaa ja sen linjaa 
edunvalvonnassa, terveyspolitiikassa, 
etiikassa ja professiossa. Valtuuskunnan 
voimasuhteet nuorten lääkäreitten, 
yleislääkäreitten, erikoislääkäreitten ja 
senioreitten välillä, ratkaisevat Lääkäri-
liiton suunnan sen hoitaessa tehtävään-
sä ammattiliittona. 

Mutta mitä SELY tekee? Sely on yksi 
edunvalvontajärjestöistä, jotka ovat 
valtuuskunnassa edustettuna ja sen val-
tuutetut huolehtivat siitä, että erikois-
lääkärin ääni tulee kuulluksi Lääkärilii-
ton toiminnassa. SELY on erikoislääkärin 
edunvalvoja! Miten SELY näitä etuja 
käytännössä valvoo?

Terveydenhuolto on tälläkin hetkellä 
suurten muutosten alla. Eduskunta 
säätää uusia lakeja ja asetuksia, jotka 
koskevat meitä ja meidän työympäris-
töämme. SELYn hallitus ja valtuuskunta 
pyrkivät olemaan ajan tasalla, millaisia 
lakeja ja asetuksia ollaan säätämässä ja 
arvioimaan niitä erikoislääkärin näkö-
kulmasta. Asioita pohditaan yhdessä ja 
tarvittaessa annetaan itsekin lausuntoja 
tai vaikutetaan Lääkäriliiton antamiin 
lausuntoihin. Vaikuttaminen tapahtuu 
viime kädessä Lääkäriliiton valtuuskun-
nan ja hallituksen kautta, jolloin Lääkäri-
liiton valtuuskunnan kokoonpanosta 
riippuu, kuuluuko äänemme paremmin 
tai huonommin. Oman etumme nimis-
sä meidän tulisi olla kiinnostuneita 
siitä, miten työympäristömme tulee 
muuttumaan ja miten voimme siihen 
poliittisesti SELYn ja Lääkäriliiton kautta 
vaikuttaa. 

Kuten kaikki tämän tapainen toiminta 
vaatii SELYnkin toiminta sekä työtä 
että rahaa. Raha kertyy jäsenmaksuista, 
mitään muita tuloja ei SELYllä ole. SELYn 
jäsenmaksu on ollut varsin kohtuullinen 
eikä eläkeläisjäseniltä ole jäsenmaksua 

peritty lainkaan.  Olemme tulleet nyt 
siihen historialliseen ajankohtaan, jol-
loin suuret ikäluokat ovat eläköitymässä. 
Maksavat jäsenet ovat viime vuosina 
vähentyneet merkittävästi. SELYn talous 
ja sen myötä toimintamahdollisuudet 
ovat uhattuna. 

Erik H. Erikson (1902–1994) sanoo keski-
iän ja myöhemmän keski-iän kehityksel-
lisen haasteen olevan generatiivisuus. 
Sillä hän tarkoittaa edellisen sukupolven 
halua huolehtia seuraavasta ja luoda 
sille edellytykset ottaa ohjat. Tietoi-
suus oman työn jatkumisesta helpottaa 
syrjään vetäytymistä. Kun nyt ehdotam-
me myös eläkkeelle oleville jäsenille 24 
€:n suuruista jäsenmaksua, toivomme 
sen herättävän eläkkeelle jääneissä 
kollegoissa, joihin itsekin kuulun, halun 
toteuttaa omaa generatiivisuuttaan.
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