
Lääkäriliiton korkeinta päätösval-
taa käyttää jäsenten vaaleilla valitsema 
60-jäseninen valtuuskunta.  Valtuuskunta 
asettaa hallituksen ja ohjaa sen toimintaa 
sekä hyväksyy keskeiset ammattieettiset 
ohjeet, kuten eettiset ja kollegiaalisuus-
ohjeet. Valtuuskunta linjaa myös liiton 
merkittävimmät poliittiset ja taloudelliset 
kannanotot. 

Hallituspaikat jae-
taan sen mukaan, minkä 
verran kukin lausunnon-
antajajärjestö on saanut 
valtuuskuntapaikkoja. 
Lausunnonantajajärjestö-
jä on tällä hetkellä neljä: 
Suomen Erikoislääkäriyhdistys (SELY), 
Nuorten Lääkärien yhdistys (NLY), Suo-
men Yleislääkäriyhdistys (GPF) ja Seniorit.  
Lausunnonantajajärjestöillä on erilai-
set edunvalvonnan painopisteet. SELY 
painottaa erikoislääkärin näkökulmaa, 
sillä erikoislääkärit ovat terveydenhuol-
lon avainosaajia. Erikoislääkäreitä toimii 
lukuisilla erikoisaloilla, eri puolilla Suomea, 
pienissä ja suurissa työyhteisöissä niin 
julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tästä 
syntyy kattava näkemys suomalaisen 
terveydenhuollon nykytilasta. 

Alkavalla valtuuskuntakaudella valmis-
tellaan palkkausrakenneuudistusta. Tar-
koituksena on luoda erilaisia urapolkuja 
ja mahdollistaa kliinikon urakehitys ilman 
”pakollista” hallintovastuuta. Samalla 
ajatuksena on terveyskeskus- ja sairaala-
liitteiden yhdistäminen sote-integraatiota 
ajatellen. Päivystysuudistuksen jälkeen 
tähtäimessä on erikoislääkärien päiväai-

kaisen ansiotason parantaminen.
Jos sote-uudistus toteutuu nykysuun-

nitelmien mukaisesti, työskentelyalueet 
laajenevat, työnantajien määrä vähenee ja 
valinnanvapaus luo epävarmuutta. Miten 
keskittäminen vaikuttaa työn tekemiseen?  
Riittääkö päiväaikaista mielekästä teke-
mistä keskussairaaloihin, ja kuinka taataan 

kohtuullinen työrasitus päi-
vystäjille niissä sairaaloissa, 
joihin toimenpiteet keskit-
tyvät?  EU:n uudistetun työ-
aikadirektiivin mahdollinen 
voimaantulo vaatii töiden 
uudelleen organisoimista 
päivystävillä aloilla. Nämä 

kaikki muutokset edellyttävät tulevalla 
valtuuskuntakaudella aktiivista edunval-
vontaa niin keskitetysti kuin paikallisesti.

Lääkäri toimii työurallaan pisimpään 
erikoislääkärinä, joten erikoislääkärin 
äänen tulee kuulua valtuuskunnassa.  
Muutosvauhti työelämässä on entistä hur-
jempi. Lääkäriliitossa tarvitaan työelämäs-
sä mukana olevien näkemyksiä.

Muista, että vain äänestämällä voit 
vaikuttaa! 

Äänestysaika: 21.9.–26.10.2018
SELYn ehdokkaat esittäytyvät 
tämän lehden sivuilla 101–135.

1900-luvun alkuvuosina suomalainen 
yhteiskunta eli murroskauttaan. Lääkärien 
työmahdollisuudet moninaistuivat, mutta 
samalla ammatinharjoittamisen perusteet 
olivat uhattuna. Potilas-lääkärisuhteen 
väliin tuli entistä vahvemmin kolmas 
osapuoli eli maksaja. Tämä johti Suomen 
Lääkäriliiton perustamiseen 1910. Lääkäri-
liiton tehtäväksi kirjattiin arvonmukaisen 
hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämi-
nen maan lääkärikunnassa sekä lääkärien 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten etujen 
valvominen ja edistäminen. 

Vaikka ”maailma” on muuttunut 
valtavasti, on Lääkäriliiton perustehtävä 
pysynyt samana. Lääkäriliitto ajaa lääkäri-
en etuja seuraten työelämän muutoksia 
niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.  
Lääkärien näkemyksiä pyritään tuomaan 
aktiivisesti myös lainsäädäntövalmiste-
luun. Virkaehtosopimusneuvotteluissa 
haetaan työnantajapuolen kanssa mo-
lempia tyydyttäviä kompromisseja, joilla 
saadaan lopulta enemmän ja lähestytään 
pitkän tähtäimen päämääriä. Auktoriteet-
tien murentuessa Lääkäriliiton yhteiskun-
nalliset ja eettiset kannanotot ovat entistä 
tärkeämpiä. On välttämätöntä arvioida 
sote-uudistuksen eri vaiheet lääkärin 
työn kannalta, jotta käytännön työ sujuu 
jatkossakin.

Tuula Rajaniemi
SELYn ja Lääkäriliiton 
hallituksen jäsen
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Erikoislääkäri  
– kenelle annat äänesi?

          Tähtäimessä on 
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