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Pääsiäisenä lääkäreiden Facebook-
ryhmässä käytiin vilkasta keskus-
telua Lääkäriliiton toiminnasta. 

Kritisoitiin tekemättömiä asioita, tehtyjä 
päätöksiä, ja osa kritiikistä oli henkilöihin 
menevää. Vaadittiin jopa liiton hallituksen, 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan 
eroa. Myönnän, että ensireaktioni kes-
kusteluun oli suunnaton pettymys sekä 
lievä vihan tunne: miten kritisoijat eivät 
näe mitä kaikkea on tehty? Pian kuitenkin 
rauhoituin ja ymmärsin, että näinhän 
se demokratia toimii. Jäsenillä on täysi 
oikeus ilmaista tyytymättömyytensä. 
Enemmänkin käyty keskustelu on osoitus 
siitä, että jossain on todellakin epäonnis-
tuttu – viestinnässä? Tiedon jakamisessa? 
Ja kyllä, myös monia asioita on tekemättä 
ja kyllä, osa tehdyistä päätöksistä ei kaik-
kien kannalta ole ollut oikeita.

Koin käydyn keskustelun rankaksi 
ehkä senkin takia, että parhaillani pohdin 
omaa rooliani edunvalvonnassa. Mitä 
olen saanut aikaiseksi, onko minun enää 
järkeä jatkaa vai haluanko enemmän 
vapaa-aikaa? Tällä hetkellä toimin SELYn 
hallituksessa, Lääkäriliiton Edunvalvon-
tajaoksessa ja Päivystystyöryhmässä. 
Kokoukset ovat iltaisin työpäivän jälkeen. 
Voisinko käyttää vapaa-aikaani myös 
toisella tavalla?

Omalta kohdaltani olen miettinyt, 
etten voi valittaa, jos en ole edes yrittänyt 

parantaa asioita tai edes yrittänyt vai-
kuttaa. Sen takia lähdin aikoinani mu-
kaan. Opiskeluaikana Medisiinariliittoon, 
lääkäriksi valmistumisen jälkeen Nuorten 
Lääkärien Yhdistykseen ja nyt erikoislää-
kärinä SELYyn. Toimin keskussairaalassa 
gynekologina. Teen työpaikkapäivystystä 
sekä vapaamuotoista päivystystä. Työs-
kentelen myös ammatinharjoittajana yksi-
tyissektorilla. Uusi lääkärisopimus aiheutti 
niin omassa kuin muissakin työpaikoissa 
paljon keskustelua ja pohdintaa päivys-
tysten järjestämisestä ja tulevaisuudesta. 
Jäsenenä päivystystyöryhmässä sekä 
edunvalvontajaoksessa olen ajatellut, että 
roolini on tuoda sekä keskussairaaloiden 
että päivystävien erikoislääkäreiden ääntä 
kuuluviin. Gynekologit tekevät työpaik-
kapäivystystä eläkeikään asti. Meidän on 
jaksettava. Joten on mietittävä myös 
jaksamista ja työhyvinvointia. 

Entä sitten SELY? Miksi ihmeessä 
kuulua SELYyn? Tätä kuulen jatkuvasti. 
On täysin totta, että Lääkäriliitto ajaa 
erikoislääkäreiden asiaa, 
vaikka yksittäinen erikois-
lääkäri ei kuuluisikaan 
SELYyn.  Mutta tosiasia 
edunvalvonnassa, niin 
kuin monessa muussakin 
asiassa, on, että suurempi 
joukko tuo voimaa ja te-
hoa. Lääkäriliiton korkein päättävä elin on 
valtuuskunta, jossa tällä hetkellä on 4 ns. 
lausunnonantajajärjestöä: SELY, NLY, GPF 
(yleislääkärit) ja Seniorit. Valtuuskunta 
antaa suuntaviivat liiton toimintaan. Mitä 
jos SELYä ei olisi? Mihin luulette liiton 
painopisteen siirtyvän? No, ei todella-
kaan erikoislääkäreiden edunvalvontaan. 

Tämän takia on tärkeää kuulua Lääkärilii-
ton lisäksi myös SELYyn. Mitä enemmän 
erikoislääkäreitä kuuluu SELYyn Lääkärilii-
ton lisäksi, sitä paremmat ovat mahdolli-
suudet ajaa mahdollisimman tehokkaasti 
erikoislääkäreiden edunvalvontaa.

Syksyllä on edessä Lääkäriliiton 
valtuuskunnan vaalit. Nämä vaalit ovat 
minun työurani aikana kenties sairaaloi-
den erikoislääkäreiden kannalta tärkeim-
mät vaalit. Tuleva valtuuskunta päättää 
keväällä 2022 uudesta Lääkärisopimuk-
sesta: mitä sopimukseen saadaan koskien 
työaikaa, päivystysten kestoa, viikkolepoa 
tai vuorokausilepoa? Nyt on todellakin 
tärkeää saada aktiivisia ihmisiä valtuus-
kuntaan päättämään meidän asioistamme. 
Itse mietin jo hetken vetäytymistä järjes-
tötoiminnasta, mutta päätin, että lähden 
ehdolle vielä kerran. Juuri tulevan lääkä-
risopimuksen takia. On tärkeää vaikuttaa 
oikeissa paikoissa tulevaan sopimukseen. 
Jatkan siis meidän yhteisten asioiden 
ajamista, yritän kertoa Lääkäriliittoon 

mitä meille sairaaloiden 
ja yksityissektorin eri-
koislääkäreille kuuluu, ja 
miten tehdyt päätökset 
vaikuttavat lääkäreiden 
arkeen ja jaksamiseen. 

Entä sinä? Voisit-
ko kuvitella lähteväsi 

mukaan?  Tarvitsemme todellakin juuri 
sinua! Minuun voi ja saa ottaa yhteyttä 
alla olevaan sähköpostiin. Vielä ehdit 
mukaan! Yritetään yhdessä tehdä meidän 
työelämästämme vähän parempaa ja sitä 
kautta lisätä jaksamista ja työnhyvinvoin-
tia, tyydyttävästä palkasta puhumattakaan.

Miksi kukaan ei tee mitään?

       Mitä enemmän erikoislääkä-
reitä kuuluu SELYyn, sitä parem-
mat ovat mahdollisuudet 
ajaa tehokkaasti erikoislääkärien 
edunvalvontaa.
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Ota yhteyttä ja kysy lisää

MIETITKÖ TYÖSKENTELYÄ
YKSITYISSEKTORILLA? 

100 % suomalainen PlusTerveys Lääkärit Oy tarjoaa 
joustavan työsuhdemallin yksityissektorilla työskentele-
välle lääkärille. PlusTerveys Lääkärit Oy tuottaa yksityisiä 
lääkäri-, fysioterapia- ja psykoterapiapalveluita. Meillä 
valitset itse missä lääkärikeskuksessa tai toimipistees-
sä haluat ottaa vastaan potilaita. Löydät myös avoimia 
työpaikkoja psykoterapia- ja psykiatrikeskuksistamme. 
Hoidamme hallinnolliset asiat puolestasi.

PlusTerveydessä voit nauttia työntekijän  
eduista ja ammatinharjoittajan vapaudesta.
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