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T

ämä vuosi on ollut lääkäreille niin
julkisella kuin yksityispuolellakin
haasteellinen ja poikkeuksellinen.
Koronapandemia toi osalle lisää potilaita
ja töitä, kun osalta, erityisesti yksityislääkäreiltä, potilaat hävisivät lähes kokonaan.
Toinen alkuvuodelle haasteita aiheuttanut
asia oli pitkät työehtosopimusneuvottelut, jotka saatiin päätökseen pitkien
neuvottelujen jälkeen vasta kesän ja lomien kynnyksellä. Vuoden alussa voimaan
tulleet työaikalain muutokset tuli ottaa
huomioon myös Lääkärisopimuksessa.
Muutoksia on tarvittu erityisesti lääkäreiden päivystyksen osalta. Muutokset ovat
herättäneet erityisen paljon keskustelua,
ja ärtymystäkin, sairaaloissa työskentelevien erikoislääkäreiden keskuudessa, kun
paikallisia hyvin toimineita järjestelmiä
joudutaan nyt muuttamaan. Erityisesti
pienemmissä sairaaloissa työsidonnaisuuden lisääntyminen päivystysrupeamien
pilkkomisen seurauksena, ja sen vaikutus
päiväaikaisen työn järjestelyihin ja palkkatasoon, huolestuttaa. Hannele Heine
kirjoitti hyvin päivystystyön haasteista
ja tarvittavista muutoksista edellisen
Erikoislääkäri-lehden hallituskolumnissa.
Lääkäriliiton valtuuskunta oli vaikean
paikan edessä hyväksyessään sopimusesityksen. Sopimus on aina kompromissi
kahden tai useamman neuvottelijaosa-
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Kuka ajaa etujasi
erikoislääkäri?

puolen tavoitteista. Valtuuskunta on yhtä
toivoisit muutosta tai haluaisit ratkaisua.
kuin me kaikki lääkärit, jotka LääkäriliitTai jos olette jo löytäneet työpaikassasi
toon kuulumme. Valtuuskunta edustaa
hyviä ratkaisuja, kerro se meillekin. Voisitä paremmin jäsenistöä ja sen mielipisitko työpaikan kahvihuonepulinan sijasta
dettä, mitä useammalta työpaikalta ja eriryhtyä toimimaan epäkohtien korjaamikoisalalta siellä on edustajia. Lääkäriliiton
seksi? Edunvalvonta on meidän kaikkien
valtuuskunnan lisäksi alueelliset valiokunasia ja itsemme tehtävä, sitä ei kukaan tee
nat ja paikallisyhdistykmeidän puolestamme.
set, sekä lääkäriyhdistykJa joukossa on voimaa.
SELY keskittyy edunvalvonset kuten SELY (Suomen
taan, kun erikoisalalääkäriyhdisErikoislääkäriyhdistys)
Lääkäriliiton valtykset keskittyvät enemmän
ovat toimielimiä, joihin
tuuskunnan vaalit ovat
lääketieteellisiin asioihin.
osallistumalla me
tulossa ensi vuoden sykvoimme tuoda paikallisia
syllä. Lähde nyt mukaan
näkökohtia ja ongelmia
vaikuttamaan, lähde
esiin ja laajemminkin tietoon mm. uusien
ehdokkaaksi valtuuskunnan vaaleihin. Lääneuvottelujen pohjaksi.
käriliiton valtuuskunnan jäsenenä yhdessä
muiden kanssa pääset vaikuttamaan esim.
SELY on erikoislääkäreiden ja erikoisseuraavan Lääkärisopimuksen tavoitlääkäriksi kouluttautuvien edunvalvoja.
teiden asettamiseen. Nyt on oikea aika
SELY Selvittää erikoislääkäreiden työtä
ryhtyä toimeen ja mahtava mahdollisuus
koskettavia asioita, Esittää niiden pohtähän. Jos ei nyt, niin milloin?
jalta tarvittavia toimenpiteitä, Lausuu
mm. lääkärin työtä koskevista erilaisista
hallinnollisista – ja lakiesityksistä, ja Yhdistää eri erikoisalojen erikoislääkäreitä
edunvalvonnallisissa asioissa. Mitä etua
erikoislääkäri saa siitä, että kuuluu erikoisalalääkäriyhdistyksen lisäksi myös SELYyn?
SELY keskittyy edunvalvontaan, kun
erikoisalalääkäriyhdistykset keskittyvät
enemmän lääketieteellisiin asioihin. Liity
mukaan kertomaan mihin asioihin sinä
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