
Vaalit on nyt käyty: kiitokset kaikille 
osallistuneille, ehdokkaille, vaalityö-
tä tehneille ja äänestäjille! 

Vaalitulos on vahvistettu 9.11.18, SELY 
piti oman paikkalukunsa ja lisänä saatiin 
joukkoomme Työterveyslääkärit. Näin 
paikkalukumme nousi 23:een ja olemme 
näin suurin ryhmä Lääkäriliiton valtuus-
kunnassa.  Äänestysprosentti kohosi 
jälleen ollen nyt 52,8, edellisissä vaaleissa 
se oli 47.8 % ja vuonna 2012 46.9. Ääniä 
annettiin 14 321, viime kerralla noin 12 255 
ja vuonna 2012 noin 11 400. Hyvä suunta 
äänestysprosentissa, toivottavasti sama 
jatkuu seuraavissakin vaaleissa. Ehdok-
kaita SELYllä ja työterveyslääkäreillä oli 
yhteensä 126, mikä oli hieno saavutus! 

Samalla valittiin uudet 
SELYn valtuuskunnan 
jäsenet ja varajäsenet, ja 
tiedote tulevasta jou-
lukuun valtuuskunnan 
kokouksesta on lähtenyt 
heille. Seuraavalla valtuus-
kuntakaudella on jälleen 
mielenkiintoisia ja haas-
tavia asioita käsiteltävänä: SOTE-vääntö 
jatkuu, uudet työaikalinjaukset ja palk-
kausmallit tulevat pöydälle.

SOTE-järjestelyt ovat vieläkin auki, 
maakuntavaaleja ei päästä toteuttamaan 
aikataulussa eikä koko pakettia välttämät-
tä saada vietyä läpi nykyisen hallituskau-
den aikana. Jos SOTE-paketti 
siirtyy seuraavalle hallitukselle, 
se voi vielä muuttua paljon. 
Kaikki puolueet ovat samaa 
mieltä siitä, että uudistuksia 
pitää tehdä, mutta siitä, miten 
esimerkiksi valinnanvapaus 
käytännössä toteutuu, ollaan 
erimielisiä. Samoin epäselvää 
lopulta on, viedäänkö asioita 
EU-tasolle ratkaistavaksi vai ei. 
Jos viedään, monet asiat tulevat lykkään-
tymään huomattavasti. Toisaalta monia 

uudistuksia voidaan silti 
tehdä.

Työmatkat kauempana 
omasta päätyöpaikasta sijait-
seviin työpisteisiin lisäänty-
vät. Työn kuormitus kasvaa 
monella tapaa. Päivystävien 
sairaaloiden määrää on 
vähennetty. Nyt uusimpana 

ehdotuksena on yksityisten toimijoiden 
mahdollisuus tehdä operaatioita, jos 
toimipaikka sijaitsee tarpeeksi lähellä 

ympärivuorokautista päivystyspistettä. Se 
voi kuormittaa keskussairaaloiden yhteis-
päivystyksiä entisestään. Lääkärin työ on 
raskaampaa ja kuormittavampaa monella 

tapaa. Päivystyksiin, työ-
aikoihin ja työmatkoihin 
liittyvät asiat ovat esillä 
alkavalla kolmivuotisella 
valtuuskuntakaudella. 
Yksi tehtävämme on 
suojella lääkärin vapaa-
aikaa. Lääkäreille pitää 
antaa mahdollisuus 
palautua.

Meillä on monia 
muitakin tehtäviä ja meidän pitää olla 
mukana vaikuttamassa SOTE-ratkaisuihin, 
jotta monipuolinen lääkärin työnkuva on 
turvattu. Mielenkiintoisessa työssä on 
mukana useita ulottuvuuksia, osalle se 
tarkoittaa tutkimusta ja opetusta, osalle 
haastavia operaatioita, kaikille työssä 
oppimista ja kehittymistä.

Hyvää loppuvuotta ja uutta alkavaa 
valtuuskuntakautta: yhdessä kohti uusia ja 
vanhoja haasteita, kyllä ne ratkaistaan!
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Työaikoihin liittyvät asiat esillä  
alkavalla valtuuskuntakaudella

          Mielenkiintoisessa työssä 
on mukana useita ulottu-
vuuksia, osalle se tarkoittaa 
tutkimusta ja opetusta, 
osalle haastavia operaatioita, 
kaikille työssä oppimista ja 
kehittymistä.

          Päivystyksiin, työaikoi-
hin ja työmatkoihin liittyvät 
asiat ovat esillä alkavalla 
kolmivuotisella valtuuskunta-
kaudella. 
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