
Valtuuskunta päätti perustaa kaksi 
työryhmää/toimikuntaa valmiste-
lemaan syyskokoukseen mennessä 

ehdotuksia SELYn sisäisten toimintatapo-
jen ja SELYn jäsenistölle ja lääkärikunnalle 
näkyvän toiminnan uudistamiseksi. Yksi 
työryhmä keskittyy mm. valtuuskunnan, 
puheenjohtajiston ja SELYn edustajien 
valintakäytäntöihin, hallituksen ja valtuus-
kunnan väliseen yhteistyöhön ja mahdol-
lisesti myös valtuuskunnan ja hallituksen 
työtapojen uudistamiseen. Toinen ryhmä 
pohtii puolestaan sitä, miten SELYn toi-
minnasta tehdään houkuttelevampaa, ja 
miten saadaan uusia jäseniä ja näkyvyyttä.

SELY tarvitsee lisää jäseniä
Ryhmätöiden alustuksena Tuula Raja-

niemi esitteli SELYn ja Lääkäriliiton raken-
netta ja toimintaa. Marjut Laurikka-Routti 
kertoi SELYn ja Lääkäriliiton vaalivaliokun-
tien toiminnasta ja siitä, miten SELYn ja 
liiton hallitukseen, jaoksiin, valiokuntiin ja 
vastaaviin elimiin ehdote-
taan ja valitaan jäseniä. Hän 
esitteli myös Lääkäriliiton 
jäsenmaksutyöryhmän lop-
puraportin. Tuija Kuusmetsä 
puolestaan kertoi SELYn 
jäsenhankinnasta.

Perustettavien toimikuntien työn 
pohjustukseksi valtuuskunnan jäsenet 
pohtivat, mitkä asiat ovat tärkeitä SELYn 
toimintatavoissa ja tavoitteissa ja mikä 
työelämässä huolestuttaa lääkäreitä juuri 

nyt? Onko se työmäärä, palkkaus, työaika, 
uudet organisaatiot, keskit-
täminen vai jotain muuta? 
Keskustelun moderaatto-
rina toimi Hannele Heine. 
Toisessa ryhmässä etsittiin 
parhaita tapoja toimia ja 
uusiutua ja keskusteltiin 

SELYn nykyisistä toimintamuodoista Sari 
Silventoisen moderoidessa keskustelua. 
Tällä hetkellä ulospäin näkyvät Erikoislää-
käri-lehti, hallinnon koulutukset ja muuta-
mat vuosittaiset lausunnot ajankohtaisista, 

valmistelussa olevista asioista. Kolman-
nessa ryhmässä pohdittiin, miten löydet-
täisiin motivoituneita ihmisiä yhdistyksen 
toimintaan ja millä keinoin SELYn jäsenet 
saataisiin aktivoitumaan. Moderaattorina 
tässä ryhmässä toimi Tuula Rajaniemi. 
Etsittiin myös keinoja jäsenhankintaan 
ja mietittiin, miten saada SELYn viesti 
parhaiten perille. Jäsenmäärän merkittävä 
kutistuminen kaventaisi huolestuttavasti 
toiminnan mahdollisuuksia. 

SELYn sisäisiä toimintatapoja pohtivan 
toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin 
Niina Koivuviita, ja SELYn ulospäin näky-
vän toiminnan uudistamistyö aloitetaan 
Auli Juntumaan johdolla. Valtuuskunnan 
syyskokouksessa kuullaan toimikuntien 
kehittämisehdotukset. Tarvittaessa toimi-
kunnille voidaan antaa lisäaikaa työskente-
lyn jatkamiseen ja jalostamiseen.

NordÖlin kokouksen teemana lääkäri-
johtajuus
Toukokuun alussa 2.–4.5. pidettiin  
NordÖlin, Nordiska Rådet för Överordna-
de Läkare, kokous Hanasaaressa Helsin-
gissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 
yhdeksän edustajaa Norjasta, Ruotsista 
ja Tanskasta. Päävastuullisena järjestäjänä 
Suomesta toimi Jari Hartman taustatu-
kenaan SELYn Tuija Kuusmetsä. Allekir-
joittanut, Tuula Rajaniemi ja Tuija Tallilla 
osallistuivat myös kokoukseen. Ulkopuo-
lisina alustajina esiintyivät lääkintöneuvos 
Timo Keistinen STM:stä ja ylilääkäri Erik 
Qvist lääkärikeskus Pikkujätistä. 

Kokouksessa keskusteltiin lääkärijoh-
tajuudesta, joka oli SELYn valtuuskunnan 

Ajankohtaista SELYstä

Kristiina Aalto
SELYn puheenjohtaja SELYn on aika uudistua

          SELY haluaa tietää, 
mikä huolestuttaa lääkäreitä 
työelämässä  juuri nyt?

SELYn valtuuskunnan kevätkokous järjestettiin maaliskuun lopulla Tuo-
hilammella. Kokouksen pääteemana oli SELYn toiminnan uudistaminen. 
Ryhmätöitä tehtiin viime vuoden tapaan.

Tuula Rajaniemi kertoo valtuuskunnalle Lääkäriliiton 
ja SELYn toimintatavoista.
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kevätkokouksen teemana vuosi sitten. 
Ruotsalainen Karin Båtelson totesi, että 
lääkärien pitäisi ottaa johtajuus tervey-
denhuollossa haltuunsa, koska lääkärit 
ovat johtajia jo ammattitehtävänsä 
puolesta. Pitäisi uskaltaa sanoa, että nyt 
tehdään tietyllä tavalla, perustella päätös 
lääketieteellisillä faktoilla ja potilaan 
parhaalla ja sen jälkeen myös edetä tällä 
todetulla tavalla. Kun sanoo mielipiteensä, 
niin voi saada aikaan jotain. Jos taas ei 
sano mitään, riskinä on, että mitään ei 
myöskään tapahdu. Ja lääkärien täytyy 
ottaa vastuu myös taloudesta! Lääkärillä 
on suuri vastuu ja päätösvalta liittyen 
laatuun, turvallisuuteen, tehokkuuteen 
ja rahaan: lääkäri oikeasti päättää näistä 
kaikista osa-alueista, joiden pitäisi olla 
toiminnan ajureita. Norjassa työnantaja 
kustantaa lääkäreille johtajakoulutuksen. 
Kokouksessa sovittiin, että selvitetään 
lääkärien johtamiskoulutuksen käytännöt 
eri maissa ja kootaan tiedot yhteen.

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen 
pohjoismaiset kollegamme pääsivät 
tutustumaan Oodi-keskuskirjastoon 
ruotsinkielisen opastuksen johdolla. Jari 
Hartman kertoo kokouksesta tarkemmin 
toisaalla tässä lehdessä. 

On mielenkiintoista nähdä uuden 
hallituksen suunnitelmat SOTE- ja sosiaa-
liturvauudistukseen liittyen, samalla Lää-
käriliitto valmistautuu neuvottelemaan 
uudesta lääkärisopimuksesta. Lääkäri-
kunnan täytyy olla nyt valmis ottamaan 
kantaa, ja SELYn tehtävä on saada erikois-
lääkärien ääni kuuluviin!

Hyvää alkavaa kesää kaikille!

Valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mattila.

Valtuuskunnan jäseniä ryhmätyötä tekemässä

Valtuuskunnan jäsen Niina Koivula ja hallituksen jäsen Kristiina Golan.  
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