
Esittelyssä Suomen työterveyslää-
käriyhdistys (STLY) ja Työterveys-
lääkärit-alaosasto

STLY:n toimintaan ei kuulu 
jäsenten edunvalvonta . 
Edunvalvonnasta vastaa Suomen 
Lääkäriliiton valtakunnallinen 

alaosasto Suomen Työterveyslääkärit.
Teemana on ollut jo pitemmän aikaa 

”Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa 
esimerkiksi hoitopolkuja kehittämällä 
ja yhteisiä koulutuksia järjestämällä”.

STLY on viime vuosina ollut aktiivi-
sesti mukana kehittämässä työterveys-
huollon toiminnallista integraatiota so-
siaali- ja terveydenhuoltoon tulevissa 
maakunnissa. STLY:n jäseniä on myös 
STM:n ja Kelan neuvottelukunnissa ja 
jaostoissa. STLY antaa lausuntoja pyy-
dettäessä ja pyytämättä ja juuri nyt on 
työn alla erikoislääkärikoulutuksen uu-
distaminen.

Alaosastoakin tarvitaan
Työterveyslääkärit-alaosasto on yksi 
monista Lääkäriliiton siipien suojissa 
toimivista erikoisalakohtaisista ryh-
mistä. Alaosaston toiminta on tärkeää 
paitsi siksi, että työterveyslääkäreinä 
olemme järjestäytyneet Lääkäriliitossa 
kuten muutkin itseään kunnioittavat 
erikoisalat, myös siksi, että liitto kon-
sultoi alaosastoa antaessaan lausuntoja, 
joiden sisältö tavalla tai toisella kosket-

taa omaa erikoisalaamme. Lisäksi ala-
osaston kautta on helppo pitää yhteyttä 
liiton hallitukseen ja virkamiehiin, mikä 
kohottaa profiiliamme myös Lääkärilii-
ton sisällä.

Aina ei ole helppo ymmärtää, mik-
si meillä on upean STLY:n ja sen pai-
kallisosastojen lisäksi edunvalvontaan 
keskittyvä Lääkäriliiton alaosasto. 
Rajanveto STLY:n toimintaan on liu-
kuva, eikä yhteistyössä tarkkaa rajaa 
tarvitakaan. Ammatillinen osaaminen 
ja kollegiaalisuus, joita STLY toiminnal-
laan edistää, ovat myös edunvalvonnan 
kannalta keskeisiä niin työterveyslääkä-
reille kuin kaikille muillekin lääkäreil-
le. Työterveyshuollon erikoisalan hyö-
dyntäminen sote-muutoksessa on sekä 
STLY:n että alaosaston tämänhetkisiä 
keskeisiä tavoitteita, joita molemmat 
edistävät yhdessä ja omilla tahoillaan. 
Sen sijaan palkkaedunvalvonta, kuten 
muutkin työterveyslääkärin työsuhtee-
seen liittyvät edunvalvonnalliset asiat 
kuuluvat alaosastolle jo siitä yksinker-
taisesta syystä, että sen takana on Lää-
käriliiton vahva tuki neuvottelijoineen 
ja työsuhdejuristeineen.

Kaikki erikoislääkärioikeudet saaneet 
työterveyslääkärit kuuluvat automaat-
tisesti Työterveyslääkärit-alaosastoon 

ERIKOISALAESITTELY
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Työterveyslääkärit-alaosaston
johtokunnan puheenjohtaja

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys 
ry (STLY) on perustettu vuonna 
1946. STLY on aatteellinen yhdis-
tys, jonka tavoitteena on kehittää 
suomalaista työterveyshuoltoa sen 
kaikilla toimialoilla yhteistyössä 
muiden alan koti- ja ulkomaisten 
toimijoiden kanssa sekä tukea työ-
terveyshuoltoon liittyvää tutkimus-
työtä. Yhdistys edistää jäsentensä 
ammatillista kehitystä, eettisiä 
toimintaperiaatteita sekä tukee 
jäsenistön hyvinvointia ja työkykyä.
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Hyvä erikoislääkärikollega!

Syksyllä 2018 äänestetään Lääkäri-
liittoon uusia päättäjiä seuraavaksi 
kolmeksi tärkeäksi vuodeksi

Kenen sinä haluat tekevän erikoislääkä-
rin työhön liittyviä päätöksiä Lääkärilii-
tossa:
• Erikoistuvan kollegan?
• Erikoislääkärikollegan?
• Eläkkeellä olevan kollegan?
• Vai voisitko Sinä itse olla päättämässä?

Lääkäreistä suurin osa on erikoislääkäreitä. Siksi
työelämässä olevien erikoislääkäreiden ääni täy-
tyy saada kuuluville erikoislääkäreiden asioista 
neuvoteltaessa ja päätettäessä. 

Päätöksiin voidaan vaikuttaa vain oikealla 
ja perustellulla argumentoinnilla, joka vaatii 
ajankohtaista erikoislääkärin työn ja erikois-
sairaanhoidon osaamista. Erikoislääkäri on 
erikoissairaanhoidon asiantuntija. 

Asetu ehdokkaaksi SELYn vaalirenkaaseen.   
Tule vaikuttamaan sinua ja kollegoitasi koskeviin 
päätöksiin Lääkäriliitossa. 
Huom. Pystyt kyllä, valtuuskunta kokoontuu  
n. 2 kertaa vuodessa.
 
Lähetä viestiä SELYn hallituksen puheenjohtaja 
Kristiina Aallolle kristiina.aalto@hus.fi tai asia-
mies Tuija Kuusmetsälle tuija.kuusmetsa@sely.fi
 
SELYn ehdokkaat edustavat lähes kaikkia 
erikoisaloja!

SELY on kaikkien erikoislääkäreiden edunvalvoja!
 
 

SLL:n valtuuskuntavaalit  

21.9.–26.10.2018

ja ovat oikeutettuja osallistumaan niin 
alaosaston vuosikokoukseen (seuraa-
va 31.10.18 Lääkäriliitossa!) kuin Fim-
netin suljetussa ryhmässä käytävään 
keskusteluun (www.fimnet.fi/ryhmat/
tyoterveyslaakarit-alaosasto). Myös 
työterveyshuoltoon erikoistuvat, jotka 
toimivat työterveyshuollossa vähintään 
20 tuntia viikossa, voivat hakea jäse-
nyyttä alaosaston johtokunnalta. Tämä 
onnistuu kätevästi vapaamuotoisella 
sähköpostilla johtokunnan puheenjoh-
tajalle (kari-pekka.martimo@elo.fi) tai 
sihteerille (aulikki.juntunen@finla.fi).

Kun työelämä muuttuu, sote uudis-
tuu ja työterveyshuoltoa kehitetään, on 
tärkeää, että työterveyslääkärit eivät jää 
seinäkukkasina seuraamaan sivusta, 
vaan pysyvät itsekin aktiivisina muu-
toksen tekijöinä.

Alaosaston johtokunta päätti koko-
uksessaan 17.1.2018, että Lääkäriliiton 
valtuuskunnan vaaleissa työterveys-

Kuva Kari-Pekka Martimo 
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lääkäreiden vaaliliitto menee Suomen 
Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) vaa-
lirenkaaseen. 

Perusteluina olivat mm. seuraavat:
1. Suurin osa työterveyslääkäreistä 

toimii yksityissektorilla, jonka edun-
valvonnassa SELY on aktiivinen.

2. Työterveyshuollossa vain työnan-
tajille vapaaehtoinen sairaanhoito on 
yleislääkäritasoista, ennakoiva toiminta 
vaatii alan erikoisosaamista.

3. Työterveyshuollon ja työterveys-
huollon erikoislääkäreiden roolia ter-
veydenhuollossa pitää selventää (ero 
perusterveydenhuoltoon omana eri-
koisalanaan).

4. Yhteistyö työkykyasioissa kliinis-
ten erikoisalojen ja työterveyshuollon 
välillä on ollut aktiivisempaa kuin yh-
teistyö perusterveydenhuollon kanssa.  
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