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Yleistä vaaleista

● Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali järjestetään 21.9.–25.10.2021.
● Ehdokasasettelu päättyy 20.8.2021 kello 16

○ Ehdokasasettelun päättymiseen mennessä kaikki dokumentit tulee olla
allekirjoitettuina ja toimitettuina Lääkäriliiton toimistolle

● Vaaleissa valitaan 60 jäsentä valtuuskuntaan, loput ehdokkaat jäävät varasijoille
vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä

○ Käytössä suhteellinen vaalitapa, jossa käytössä vaaliliitot ja -renkaat

NLY Lääkäriliiton vaaleissa

● Viime vaaleissa NLY:n ehdokkaat saivat valtuuskuntaan 15 jäsentä
○ NLY:llä viime vaaleissa 136 ehdokasta
○ Vaalitavalle ominaista on se, että mitä suurempi ehdokkaiden määrä → sitä

parempi menestyminen koko listalla on.
● NLY perustaa Liiton vaaleihin oman vaalirenkaan, jonka sisällä voi olla useita eri

vaaliliittoja.
○ Viimeksi vaaliliitot olivat oman erikoisalan orientaatiota (Oper/kons/yle)

noudattelevia
■ Käänteentekevät
■ Periksiantamattomat
■ Veitsenterävät
■ Medisiinarilista



○ Aikaisemmin käytössä on ollut myös aluekohtaisia listoja.
○ Listojen lopullinen rakenne päätetään ehdokkaiden ja NLY:n kesken

elokuussa ennen ehdokasasettelun päättymistä

Miten ehdolle?

NLY:n liittojen ehdokkuutta voit hakea täyttämällä osoitteessa www.nly.fi/vaalit olevan
verkkolomakkeen (päivittyy ma 31.5.). Lomakkeen täyttämistä varten sinun tulee tietää

● Ehdokkaan koko nimi
● Kotikunta
● Postiosoite
● Puhelinnumero
● Sähköpostiosoite
● Erikoisala ja sen orientaatio (oper/kons/pth/muu/kandi)
● Työpaikan nimi
● Työpaikan kunta

Lomakkeen täyttämisen jälkeen olemme sinuun yhteydessä ja sovimme asiakirjojen
toimittamisesta. Asiamiehemme hoitavat kaikki paperityöt puolestasi, joten voit keskittyä
hyvien kanssaehdokkaiden kannustamiseen ehdolle ja oman kampanjan suunnitteluun!

Kesän aikana tulemme lisäämään kaikki ehdokashakemuksen tehneet ehdokkaiden
whatsapp-ryhmään, jossa päästään sopimaan mm. vaaliliittoihin liittyvistä asioista.
Ehdokkaille tarjotaan myös tukea ja opastusta vaaliviestintää varten.

Miten kaveri ehdolle?

Onnistuneen vaalituloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että jokaiselle lääkärille on
NLY:n listoilta sopiva ehdokas. Parhaiten tämä onnistuu siten, että jokainen hankkii
kaverikseen mahdollisimman monta kanssaehdokasta.

Parhaat tyypit saadaan houkuteltu tehokkaimmin ehdolle henkilökohtaisesti
suosittelemalla. Ota siis puhelin käteen ja soita potentiaaliselle kaverille! Halutessasi voit
kuitenkin myös täyttää NLY.n vaalisivuilta (www.nly.fi/vaalit) löytyvän ehdokkaan
ilmiantolomakeen. Täytä lomake, niin me olemme yhteydessä ihmiseen ja pyydämme häntä
ehdolle!

http://www.nly.fi/vaalit
http://www.nly.fi/vaalit


NLY:n vaalikampanja

NLY haluaa vuoden 2021 vaalikampanjassaan korostaa sitä, että jokainen meistä voi olla
osa muutosta lääkärin työn parantamiseksi. Me haluamme löytää ratkaisuja lääkärin työtä
piinaavaan hallitsemattomuuden tunteeseen. Kampanja perustuu sille, että löydämme
ratkaisuja narinan sijaan, keskitymme ihmisiin ja arkeen järjestöjargonin sijaan ja etsimme
ratkaisuiksi konkreettisia keinoja.

Uskomme, että parhaat ratkaisut löytyvät rohkeasti kokeilemalla, yhdessä ideoimalla sekä
kokemuksia ja käytäntöjä jakamalla. Mitä enemmän ratkaisukeskeistä vuoropuhelua me
lääkärit käymme, sitä parempaa tulevaisuutta teemme. Siksi toivomme, että lähdet
kanssamme rakentamaan parempaa lääkärin arkea osana NLY:n vaalikampanjaa
Lääkäriliiton vaaleissa.

Kysyttävää? Vaalitiimiin saat yhteyden parhaiten sähköpostilla tai puhelimitse:

joel.kontiainen@nly.fi, +358 45 1296 810
jesper.perala@nly.fi +358 40 5351 058

mailto:joel.kontiainen@nly.fi
mailto:jesper.perala@nly.fi

