
Kuulumme kaikki moniin yhdistyksiin 
ja järjestöihin. Saamme jäsenyydes-
tä etuja ja tuemme toimintaa, jota 

pidämme merkityksellisenä. Itse tiedän 
olevani Suomen Nefrologiyhdistyksen, 
Sisätautilääkäriyhdistyksen, Verenpaineyh-
distyksen, HKK-talviuimareiden, Helsingin 
Ladun ja Kiilopään ystävien jäsen. 

Kuulun myös Lääkäriliittoon, Nuorten 
Lääkärien Yhdistykseen, Etelä-Karjalan 
Lääkäriseuraan ja Viipurin Duodecimiin. 
Lääkäriliiton kautta kuulun Etelä-Karjalan 
paikallisosastoon ja sisätautilääkäreiden 
alaosastoon. Lääkäriliiton kuuluessa 
JUKOn eli Julkisen alan koulutettujen 
neuvottelujärjestön Lääkärikartelliin olen 
tavallaan osa myös sitä. Luottamusmiehe-
nä toimin virallisesti JUKOn nimissä, mut-
ta luottamusmieskoulutuksesta vastaa 
pääosin Lääkärikartelli. Ja kuulun SELYyn, 
Suomen Erikoislääkäriyhdistykseen, jonka 
juuret juontavat vuoteen 1901, jolloin 
yhdistyksen nimi oli Sairashuonelääkäri-
yhdistys.

Tarvitaanko Lääkäriliittoa ja muita 
lääkärijärjestöjä enää?
Miksi kuulun kaikkiin näihin? Eikö riitä, että 

kuulun Lääkäriliittoon ja erikoisalayhdis-
tykseen? Mikä rooli on liiton paikallis- ja 
alaosastoilla? Mikä on Lääkäriliitossa 
toimivien ”puolueiden”, SELY, NLY, GPF 
ja Seniorilääkärit, merkitys lääkärille tänä 
päivänä? Ja tarvitaanko ylipäätään mitään 
liittoa tai järjestöä, kun moni pystyy 
järjestelemään ja sopimaan asioista aivan 
omatoimisesti?

Ihminen ei ole erityisen 
looginen eläin, ja sen 
muistikin on lyhyt. Moni 
asia tuntuu itsestäänsel-
vyydeltä eikä aina tajua, 
että niiden saavuttamisen 
takana on ollut monesti 
pitkä, yhdessä tehty työ. 
Järjestelmä ei ole myöskään koskaan val-
mis. Kun ajat ovat hyvät, voi moni yksittäi-
nen lääkäri pärjätä ilman yhteisön turvaa, 
mutta yksilö ei vie järjestelmää eteenpäin. 
Ja huonoja aikoja tulee aina, ja silloin lää-
käreiden yhteisvoimalle on käyttöä. Koska 
myös lääkärin työ muuttuu nyt erittäin 
nopeasti, on syytä olla mukana sopimassa 
ja vaikuttamassa  – yhdessä.

Lääkäriliittoon kuuluu suurin osa 
Suomen lääkäreistä, mutta vajaa 10 % 

meistä ei kuulu. On individualisteja, jotka 
eivät tarvitse muita, mutta myös yksityis-
lääkäreitä, jotka ovat kokeneet, ettei liitto 
aja tarpeeksi heidän etujaan, ja maahan-
muuttajia ja eläkeläisiä. Liiton toiminnassa 
päätösvaltaa käyttävät vaaleilla valittava 
valtuuskunta ja sen nimittämä hallitus. 
Lausunnonantajajärjestöjä ovat SELY, NLY, 

GPF ja Seniorit, jotka asetta-
vat ehdokkaat liiton vaaleihin. 
Tavoitteena on saada val-
tuuskuntaan edustava otos 
Suomen lääkäreistä päät-
tämään yhteisistä asioista. 
Vaalien lisäksi nämä järjestöt 
antavat lausuntoja monista 
asioista, kuten erikoistu-

miskoulutuksesta tai lakimuutoksista. 
Jokainen järjestö ajaa ensisijaisesti omien 
jäsentensä etuja ja minun on vaikea uskoa, 
että seniorilääkäreitä kiinnostaisivat 
työikäisten lääkäreiden asiat. Lääkäreiden 
työstä ja edunvalvonnasta kiinnostuneet 
eläkeläiset toimivatkin SELYssä ja GPF:ssa 
ja jossain määrin myös NLY:ssä.

Miksi ihmeessä erikoislääkärit eivät 
halua kuulua SELYyn?
Suomen lääkäreistä suurin osa on erikois-
lääkäreitä, ja SELYn valtuuskuntaryhmä 
onkin ollut usein Lääkäriliiton valtuus-
kunnan suurin. Lääkäriliitossa oli vuonna 
2018 26 754 jäsentä, joista opiskelijoita oli 
noin 1 500. Koska enemmistö jäsenistä on 
erikoislääkäreitä, voisi kuvitella, että SELYn 
jäsenmäärä olisi yli 10 000. Suurin osa leh-
den yli 10 000 lukijasta ei kuitenkaan kuulu 
SELYyn, jonka jäsenmäärä on ollut reip-
paassa laskussa viime vuosina. Pelkästään 
jäsenmaksun eräpäivän tienoilla 74 lääkäriä 
päätti erota SELYstä. Suurin osa heistä lie-
nee eläkeläisiä, joita ei edunvalvonta enää 
kiinnosta. Heille Seniorilääkärit onkin hyvä 

Jari Hartman
SELYn hallituksen jäsen Onneksi SELY on olemassa!

          Kyetäkseen toimimaan 
SELY tarvitsee jäseniä. Lääkä-
riliiton hallitus- ja jaospaikat 
sekä muut luottamustehtävät 
jaetaan valtuuskuntavaalien 
tuloksen perusteella.

HALLITUSKOLUMNI

Hallituksen jäsenet Sari Silventoinen, Jaana Pikkupeura ja Jari Hartman.

 Erikoislääkäri 3/2019 • 29 vsk110



paikka harrastaa ja viettää aikaa.
SELYyn kuuluu enää 3 632 jäsentä, yli 

66-vuotiaita on 1 463. Kiitos teille, SELYn 
eläkeläiset, jotka haluatte edelleen tukea 
erikoislääkärin etujen ajamista! Viime val-
tuuskuntavaaleissa SELY sai onneksi huo-
mattavasti jäsenmääräänsä suuremman 
äänisaaliin. Valtuuskuntavaalien tuloksella 
on tärkeä merkitys, koska sen perusteella 
jaetaan Lääkäriliiton hallitus- ja jaospaikat 
sekä muut luottamustehtävät.

Vaientaako jäsenkato erikoislääkärin 
äänen Lääkäriliitossa?
Koska SELYn toiminta perustuu maksaviin 
jäseniin, uhkaa jäsenkato SELYn kykyä toi-
mia ja hankkia ehdokkaita tulevaisuudessa.  

 SELYllä on myös muutama osa-aikai-
nen työntekijä, jotka ovat SELYn asia-
mies, lehden päätoimittaja, toimittaja ja 
puheenjohtaja. Edunvalvontatyön lisäksi 
myös Erikoislääkäri-lehden tulevaisuus 
on uhattuna, mikäli jäsenmäärä pienenee 
edelleen. 

Millaista olisi elämä ilman SELYä? Nyky-
ään ei varsinainen edunvalvonta ole kuu-
lunut erikoisalayhdistyksille, vaan se on 
ollut SELYn tehtävä. Ilman SELYä näiden 
yhdistysten pitäisi alkaa ajaa jäsenistönsä 
asioita laajemminkin. Yhdistysten määrä 
on suuri, ja niistä osa on varsin pieniä. 
Kyetäkseen vaikuttamaan liiton sisällä 
niiden pitäisi asettaa ehdokkaita vaaleihin. 
Ilman laajoja vaaliliittoja vain isoimmat yh-
distykset voisivat saada ehdokkaitaan läpi. 

Tällaisia olisivat anestesiologien ja gyne-
kologien erikoisalayhdistykset. Vaikka esi-
merkiksi nefrologit ovat ahkeria äänestäjiä, 
ei nefrologiyhdistyksellä olisi mahdollista 
saada omaa ehdokastaan valituksi. Nämä 
yhdistykset voisivat tietysti liittoutua, 
mutta todennäköisesti erikoislääkäreiden 
edustus liitossa romahtaisi. Voisimme vain 
toivoa, että nuoret lääkärit ja yleislääkärit 
muistaisivat joskus myös meitä. Kuka vas-
taisi nykyisen lääkärisopimuksen sairaa-
lalääkäriliitteestä? Kuka vaikuttaisi meitä 
koskevaan lainsäädäntöön?

Onneksi SELY on olemassa!
Onneksi SELY on olemassa, ja sillä on 
edelleen ajankohtainen tehtävä erikois-
lääkäreiden äänenä. Jatkossa  SELY voisi 
varmasti parantaa yhteistyötä erikois-
alayhdistysten kanssa esimerkiksi ehdo-
kasasettelussa ja päinvastoin, emmehän 
ole toistemme kilpailijoita. Kyetäkseen 
toimimaan SELY tarvitsee jäseniä. SELYn 
pitää myös muuttua ajan mukana, ja 
siihenkin tarvitaan uusia aktiivisia jäseniä. 
Nosta katseesi työstressin alta ja huomaa, 
että lääkärielämää on myös työhuoneesi 
ulkopuolella.

Pi
irr

os
: M

ar
ja

-L
iis

a 
M

än
ty

m
aa

Vasemmalta Jaana Pikkupeura, Jari Hartman, 
Kristiina Aalto, Kia Pelto-Vasenius ja Hannele Heine.
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