
Vaalisyksy on nyt takana, joten 
Lääkäriliitto ja SELY ovat saaneet 
kumpikin uuden valtuuskuntansa. 

Ensinnäkin onnittelut kaikille valtuuskun-
tiin valituille! Ja kiitos aktiivisille äänestä-
jille – nykyaikana on erittäin poikkeavaa, 
että äänestysprosentti saadaan nousuun 
ammattijärjestön vaaleissa. Tänä vuon-
na äänestysprosentti oli 52,8%, kun se 
edellisissä vaaleissa oli 47,8%. Äänestysak-
tiivisuuden kasvu saattaa liittyä aktiivi-
sempaan vaalityöhön. Pidän 
kuitenkin todennäköisempä-
nä syynä sitä, että Suomen 
terveydenhuolto on suurten 
muutosten edessä ja myös 
lääkäreillä on halu vaikuttaa 
asioihin – kuten pyrkimällä 
saamaan itselleen sopivan 
edustajan valtuuskuntaan 
äänestämällä häntä.

Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen 
ja Työterveyslääkäreiden muodostama 
vaalirengas sai eniten paikkoja uuteen 
valtuuskuntaan, yhteensä 23 (19 + 4). 
Muiden paikat jakaantuivat seuraavasti: 
NLY 15 paikkaa, GPF 11 paikkaa ja seniorit 
11 paikkaa. Suurimpana ryhmänä meillä 
selyläisillä on iso vastuu asioiden hoita-
misessa. Tulevien kolmen vuoden aikana 
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mm. neuvotellaan uusi Lääkärisopimus, 
jossa otetaan kantaa esim. työaikalain 
vaikutuksiin päivystysjärjestelyihin sekä 
perustyöajan palkkarakenneuudistuk-
seen. Koska erikoislääkäreinä työskente-
lemme pisimpään, on erityisen tärkeää, 
että nämä uudistukset huomioidaan 
sopimuksessamme juuri erikoislääkärin 
näkökulmasta. Selyläisiä aktiiveja on myös 
Lääkäriliiton jaoksissa, valiokunnissa ja 
erilaisissa työryhmissä. Niissä kaikissa 
tehdään tärkeää valmistelutyötä päätök-
sentekoa varten. 

Sote- ja maakuntauudistus on edelleen 
valmisteluvaiheessa ja siltä osin on epä-
varmaa, millaisia muutoksia terveyden-
huollon palvelujärjestelmään on tulossa. 
Varmaa on vain se, että muutoksia tulee. 
Jo nyt on tehty suuria terveydenhuollon 
ulkoistuksia, kuten Mehiläinen Länsi-Pohja 
Oy:n toiminnan käynnistyminen osoittaa. 

Erilaisia osuuskunta- tai 
alustayhtiömalleja suunni-
tellaan eri puolilla Suomea. 
Yhä enemmän nähdään 
tarvetta yksityispuolellekin 
soveltuvalle lääkäreiden 
työehtosopimukselle. 
Edunvalvonta-asioiden 
lisäksi tuleva valtuuskun-
ta ja muut Lääkäriliiton 

toimielimet saavat varmasti ottaa kantaa 
lukuisiin terveyspolitiikkaan ja koulutuk-
seen liittyviin asioihin. 

Yhtenä tulevaisuuden haasteena näen-
sen, miten saamme jäsenet vielä aktiivi-
semmin mukaan kertomaan mielipiteis-
tään, jotta SELYn ja Lääkäriliiton tekemien 
päätösten takana olisi mahdollisimman 

moni lääkäri. Äänestysaktiivisuudellaan 
jäsenkunta on osoittanut halukkuuten-
sa vaikuttaa. Nyt tarvitaan monenlaisia 
ideoita siihen, miten tätä vaikutushaluk-
kuutta voidaan hyödyntää. Lääkäriliiton 
Terveydenhuollon korjaussarja -hanke on 
askel tähän suuntaan. Käyttäkää tilaisuus 
hyväksenne ja käykää kommentoimassa ja 
keskustelemassa ajankohtaisista asioista.

Lopuksi vielä haluan kiittää kaikkia 
vaaleissa ehdolla olleita lääkäreitä. Vaikka 
jokainen ei voi tulla valituksi, kaikkien 

”panos” on tärkeä. 
Koko jäsenistölle toivotan rauhallista 

joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2019!

          Suurimpana ryhmänä 
meillä selyläisillä on iso vas-
tuu asioiden hoitamisessa. 
Äänestysaktiivisuudellaan 
jäsenkunta on osoittanut 
halukkuutensa vaikuttaa.
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