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-
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vaikuttavan järjestön hallintoelinten 
toimintaan
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Yleislääkäri 1

”Terveyden asiantuntija, jonka puoleen 
kannattaa kääntyä aina, kun jokin omassa 
terveydentilassa mietityttää. Tarvittaessa 
yleislääkäri ohjaa jatkotutkimuksiin tai 
erikoislääkärille, mutta periaatteessa 
yleislääkärin puoleen voi kääntyä kaikissa 
vaivoissa.” /Terveystalo



Yleislääkäri 2

”Yleislääkärin vastaanotolla hoidetaan terveyteen ja 
sairauteen liittyviä asioita ja vaivoja. Terveyden 
tukemisessa hyvä ja pitkä yleislääkärisuhde tuottaa 
parhaan tuloksen. Mikäli sinulle ilmaantuu 
epämääräisiä oireita, etkä tiedä kenen puoleen 
kääntyisit, on hyvä aloittaa yleislääkärikäynnistä. 
Yleislääkäri suorittaa oireiden mukaiset 
perustutkimukset ja ohjaa sinut tarvittaessa 
erikoislääkärin vastaanotolle. Yleislääkärit toimivat 
työterveyshuollon tukena sairaustapauksissa.” 
/Lääkärikeskus Aava



Yleislääkäri 3

”Yleislääkärin vastaanotolla hoituvat terveystarkastukset, 
päivystykselliset ja ei-kiireelliset vaivat sekä pientoimenpiteet. 
Yleislääketieteen keskiössä on potilas kokonaisuutena, ikään 
ja sukupuoleen katsomatta. Yleislääkärin palveluita voit 
käyttää aina, kun omat tai läheisesi terveydelliset asiat 
mietityttävät. Yleislääkärin keskeistä osaamista ovat yleiset 
sairaudet, kuten esimerkiksi verenpainetauti, astma ja 
diabetes. Yleislääkärit hoitavat myös akuutteja sairauksia, 
kuten erilaisia infektioita, pieniä tapaturmia, erilaisia kipuja 
(mm. selkäkipu), ihottumia, huimauksia ja sydäntuntemuksia. 
Hyvän yleislääkärisuhteen edut tulevat parhaiten esiin 
pitkissä, suunnitelmallisissa hoitosuhteissa. Yleislääkäri voi 
toimia esimerkiksi luotettavana omalääkärinä, jonka puoleen 
voit kääntyä erilaisissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä.” 
/NEO



Yleislääkäri 4

”Yleislääkäri voi olla myös erikoistunut 
(yleislääketieteen erikoislääkäri), ja toisaalta minkä 
tahansa alan erikoislääkäri voi pitää myös 
yleislääkärivastaanottoa.” /Diacor



Yleislääkäri 5

”= yleislääketieteen erikoislääkäri. Yleislääkärit ovat 
erikoistuneet yleisimpiin kansansairauksiin, kuten 
tuki- ja liikuntaelimistön, sydän- ja 
verenkiertoelimistön, diabetes, verenpainetauti-, 
luukato- ja reumasairauksiin sekä mielenterveyden 
häiriöihin. Yleislääkärit suorittavat esimerkiksi ihon 
pienkirurgisia toimenpiteitä ja injektiohoitoja kuten 
kortisoni-pistoksia ja polvinivelen lääkeinjektioita.” 
/Wikipedia



Mitä eroa on yleislääkärillä ja 
yleislääketieteen erikoislääkärillä?

• ”Yleislääketieteen erikoislääkärillä on laajempi 
koulutus ja monipuolisempi kokemus kuin 
yleislääkärillä. 
• Tämän vuoksi myös yleislääketieteen erikoislääkärin 

palkkio on korkeampi, mutta myös Kela-korvaus on 
suurempi.” 

/ Lääkärikeskus Aava



Yleislääketieteen erikoislääkäri

• Yksi lääketieteen 50 erikoisalasta. 

• Selvästi suurin lääketieteen erikoisala: työikäisistä 
erikoislääkäreistä noin 20 %
• suurin osa työskentelee potilastyössä ja sen 

kehittämisessä terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa 
tai yksityisellä sektorilla. 

• myös monissa terveydenhuollon suunnittelu-, tutkimus-
ja johtamistehtävissä.

/HY LTDK Yleislääketiede



Yleislääketiede

Akateeminen oppiala: oma koulutussisältönsä, 
tutkimuksensa, näyttöön perustuva tietopohjansa ja 
kliininen toimintansa. 
Kliininen erikoisala: suuntautunut perusterveydenhuoltoon.

Yleislääkärin 6 ydinosaamisaluetta:
Perusterveydenhuollon toimintakokonaisuuden hallinta
Potilaskeskeinen hoito
Alalle ominaiset ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
Laaja-alainen lähestymistapa
Yhteisösuuntautuneisuus
Kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintamalli

The European Definition of General Practice/ 
Family Medicine /UTA 2016

http://www.uta.fi/med/tutkimus/tutkimusryhmat/yleislaaketiede/Yleislaaketieteen_oppiala_Tampereen_yliopistossa/Definition 3rd ed 2011 with revised wonca tree.pdf


Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito

Yleislääketiede

Työterveydenhuolto
(Terveydenhuolto)

Anestesiologia ja 
tehohoito, … 46 
erikoisalaa

Kaikki 
’Hoidon tarpeen arviointi’

Lähetteellä

Lähete Hoitopalaute (epikriisi)

Avosairaanhoidossa
hoidettava äkillinen

Päivystys
Akuuttilääketiede

Laitoksessa hoidettava 
raskas äkillinen

Krooniset
Vastuu koko ihmisestä

Krooniset
Vastuu osasta
Vaikeutuneet

Yksityiset tuottajat

Lääkehuolto 
Apteekit

Sosiaalipalvelut

Fysiatria
Liikuntalääketiede

Yleissisätaudit
Yleispediatria

Geriatria
…



Mikä määrää ihmisen terveydestä?



Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja
käyttävät asukkaat Oulussa

Leskelä R-L ym. SLL 2013; 68: 3163-



Sairauksia, joilla on hitaasti näkyviä vaikutuksia

Sairauksia joilla on välitön vaikutus
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Heikko:
Hitaasti ilmenevät seuraukset

Vahva:
Välittömät seuraukset

Vaadittava käyttäytymismuutoksen aste

Minimaalinen Ekstensiivinen

Myopia

Hypothyroidism

Allergies
Depression

Infertility Chronic back pain

T1DM

Asthma

T2DM

Obesity

AddictionsCerebrovascular disease

Osteoporosis

Hypertension

Hyperlipidemia

Alzheimer’s

Schizophrenia

Coronary artery disease

Parkinson’s

MS

HIV
Epilepsy

Congestive hear failure

Crohn’s

Celiac disease

Chronic quadrangle (p 161) in Christensen Grossman Hwang :
The innovator’s prescription McGraw Hill 2009



Soten ydinprosessit 

Paljon palveluja tarvitsevien prosessi

ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTYMINEN

ASIAKKAAKSI 
TULON 

PROSESSI

Paljon 
terveys- ja 
hyvinvointi-
riskejä

Paljon 
palvelun 
tarvetta 

Vielä tunnistamattomien riskialueella 
olevien prosessi

=

Satunnaisesti palveluja 
tarvitsevien prosessi

Mukailtu /Mäkinen R 2015

ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTYMINEN

ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTYMINEN

ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTYMINEN

Päivystys







Maakuntauudistus

Uudet monialaiset maakunnat

Miksi sote- uudistus - mitä tavoitellaan

* Ihmisten hyvinvointi-
ja terveyserot vähenevät

* Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat 
ja vaikuttavat palvelut

* Perusoikeudet toteutuvat

* Julkisen sektorin kestävyysvaje 
supistuu 3 mrd euroa vuoteen 2029

Integraatio
Sosiaali- ja 

terveyspalvelut
yhteensovitetaan
asiakas-keskeisiksi
kokonaisuuksiksi

Valinnan-vapaus
Asiakas valitsee 

hyväksytyistä 
palvelun tarjoajista

Kilpailulla tarjontaa, 
innovaatioita ja

kustannus-
tehokkuutta

Julkiset, yksityiset ja 
järjestötuottajat

Rahoitus-uudistus

Monikanavainen
rahoitus yksin-
kertaistetaan

Rahoitus tukee
sujuvaa
palvelua



Sote-uudistuksessa ratkaistavia asioita

Integraatio
PERUSTASO

Rahoitus

Enintään
19 aluetta

Sopimukset

Erityiskysymykset

Muuta

Omaisuus

Henkilöstö

Palvelut

EU

Perustuslaki

Digitalisaatio

ICT

Kunnat/sairaanhoitopiirit

Yksityiset palveluntarjoajat

HALLITUSOHJELMA

SOTE-UUDISTUS

YKSIKANAVAINEN RAHOITUS

ASIAKKAAN VALINNANVAPAUS, TUOTANNON MONIPUOLISTUMINEN
UUDISTUKSEN
VAIHEISTUS

Hallinto

Kolmas sektori



Maakuntakonserni sote-tehtävissä

Maakuntavaltuusto

Maakuntahallitus
---------------------
Maakuntajohtaja

Maakunnan sote-
lautakunta

Sote-järjestämisjohtaja
viranhaltijaorganisaatio

Maakunnan 
konserniyhtiöt 

(muu kuin sote -
tuotanto)

Ostopalvelu-
hankinnat

omaan 
tuotantoon

Maakunnan 
palvelulaitos

- Hallitus ja johtaja

Valtuusto päättää:
tavoitteet, 

hallintosääntö, 
investointi-

suunnitelma, 
tilinpäätöksen 
vahvistaminen, 
vastuuvapaus

yms. lakisääteiset 
asiat

Maakunnan 
oman sote-
tuotannon 

yhtiöt 

Järjestäjän ohjaus ja valvonta

Konserni-
ohjaus

Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm. 
• hallintosääntö ja  palvelutuotantostrategia       

(sis. palvelulaitoksen hallintosäännön ja osto-
palveluhankintojen linjaukset) 

• soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen 
valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan 
alueelle johdettavat linjaukset

Maakuntahallitus:
Konserniohjaus (maakunnan yhtiöt ja palvelulaitos)

Maakuntajohtaja
Maakunnan virkamiesjohto ja esittely 
maakuntahallitukselle, konsernijohto

Soten järjestämisestä vastaava toimielin:
• Valtuuston hallintosäännössä määrittelemissä 

rajoissa järjestämisvastuuta ja tuottamista 
koskevat päätökset ja yleiset toimintalinjat

• Sote-johtaja: järjestämisen operatiivinen 
johto 

Palvelulaitoksen hallitus ja johtaja:
• oman tuotannon operatiivinen ja ammatillinen 

johto ja oman tuotantotoiminnan järjestäminen
• ostopalvelujen hankinta maakunnan linjaamissa 

rajoissa maakunnan omaan tuotantoon
• ammattilaisista koostuva hallitus ja johtaja      

(ei luottamushenkilöitä)



Päivystys



Virka-ajan ulkopuolinen akuuttivastaanotto palvelun 
mukaan ja väestön %-osuudet niiden käyttäjinä

24

Lähde: Parhiala ym. Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt. THL 2016 

Eeva Reissel 2016



Etäisyydet yöpäivystykseen yöpäivystystä 
käyttävien kuntien keskuksista 
yöpäivystyspaikkakunnan keskukseen; 2012

Etäisyys Kuntia % Kunnista Väestöä
% 
väestöstä

kumulat % 
väestöstä

Omassa kunnassa 55 16,4 3310131 62,0 62,0

1-20 km 41 12,2 456119 8,5 70,6

21-30 km 63 18,8 610195 11,4 82,0

31-40 km 49 14,6 364299 6,8 88,8

41-50 km 29 8,6 153739 2,9 91,7

51-60 km 27 8,0 145467 2,7 94,4

61-70 km 17 5,1 72326 1,4 95,8

71-80 km 17 5,1 78787 1,5 97,3

81-90 km 13 3,9 59842 1,1 98,4

91-100 km 12 3,6 36688 0,7 99,1

101-120 km 7 2,1 34769 0,7 99,7

yli 120 km 6 1,8 14693 0,3 100,0

YHTEENSÄ 336 100 5337055 100

Eeva Reissel 2016





”Näin juuri. Vaikka kuinka olisi 
hienosti rasvattu jakamaton 
yhteispäivystyskoneisto, ei sillä voi 
korvata toimivaa 
perusterveydenhuoltoa”

Facebookista poimittua 2016



Digitalisaatio



Digitalisaatio
Digitalisaation avulla 

palveluita voidaan 
tuottaa täysin uusilla 
tavoilla ja tehostaa 

prosesseja 

Sähköisillä palveluilla 
kannustetaan myös 

asukkaita itse 
ylläpitämään 

toimintakykyään ja 
terveyttään

ICT-ratkaisujen 
lähtökohta: asiakkaiden 
tietoja voidaan käyttää 

organisaatio- ja 
aluerajoista 

riippumattomasti

Maakunta huolehtii 
siitä, että asiakasta 
koskeva tieto siirtyy 

sujuvasti eri tuottajien 
välillä

Hallituksen linjaus:
vahva 

valtakunnallinen 
ohjaus 

Maakuntien 
yhteinen

ICT-palvelukeskus 
ja yhteiset 
hankinnat





Näin sinua tulevaisuudessa johdetaan: 
Sensori kiinni kahvimukiin, henkilökorttiin, 
huonekaluihin, työvälineisiin... (Keilalahti /Tieto)

• My Office -sovellukseen tulee vapaaehtoinen ominaisuus, 
joka kysyy työntekijältä aamulla, aikooko hän mennä 
konttorille vai pitää etätyöpäivän. …heti aamulla arvioida, 
kuinka hyvin parkkipaikat riittävät ja kuinka korkeaksi 
rakennuksen käyttöaste nousee.

• Monitilatoimisto. Työntekijöiltä kysyttiin toiveita 
tilaratkaisuihin: neljän tyyppisiä työskentelyalueita 
(1) yhteistyöhön, 
(2) kommunikointiin, 
(3) keskittymiseen ja 
(4) rentoutumiseen sopivia. 

Ajatus on, että työntekijä vaihtaa työpistettä esimerkiksi 
tehtävien keskittymistason tai käynnissä olevan projektin 
tiimin mukaan.

Talouselämä (Saara Koho 20.11.2016)



Työntekijöiden käyttäytyminen 
monitilatoimistoissa

• Kolme neljäsosaa vietti suurimman osan työpäivästään 
samassa työpisteessä.

• Noin kolmannes työntekijöistä ”leiriytyjiä”: 
ankkuroituvat koko päiväksi työpisteelleen eivätkä edes 
etsi muita mahdollisia työtiloja.

• 41 prosenttia "arkoja matkustajia”: vahvasti kiinni 
omassa työpisteessään, mutta saattavat pikku hiljaa 
kokeilla jotain muutakin työtilaa.

• 18 prosenttia: ”pelottomia matkailijoita": osan 
työtehtävistään työpisteensä ääressä, mutta käyttävät 
usein myös muita toimiston työtiloja.

• 9 prosenttia "todellisia liikkujia”: käyttävät useita 
työtiloja ja leiriytyvät hyvin harvoin 

Leesman selvitys /siteerattu Talouselämä 11/2016





Nuoret



HY LTDK LL-tutkinnon osaamistavoitteet

Kliinikko-osaaminen: tiedot, taidot ja asenteet

Tutkimusosaaminen lääkärin työssä

Vuorovaikutustaidot

Ammatillisuus ja etiikka sen osana

Yhteistyö-, johtamis- ja järjestelmätaidot

Terveyden edistäminen

Elinikäinen oppiminen

Tiedekuntaneuvosto 2013



Opiskelijatutkimuksen toteutus ja aineisto

• Sähköinen kysely 13.9.–4.10.2016.

• 2.–6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijat Suomessa 
ja kaikki suomalaiset lääketieteen opiskelijat 
ulkomailla.

• Tutkimuskutsu niille, joiden sähköpostiosoite löytyi 
Lääkäriliiton rekisteristä, N=3 757.

• Myös avoimella verkkolinkillä, jota välitettiin 
opiskelijoiden sähköisissä verkostoissa.

• Kohdejoukkoon kuuluvia vastauksia n=1 577. 

SLL ym. alustavia tuloksia



Vastausten määrä ja vastaus-%

Yliopisto

Kutsu

lkm

Vastaus 

Lkm

Kutsujen 

vastaus-

%

Avoin 

linkki

lkm

Yhteensä 

lkm

Yhteensä 

vastaus-%

Helsinki 678 227 33 % 64 291 39 %

Itä-Suomi 715 241 34 % 36 277 32 %

Oulu 724 218 30 % 104 322 42 %

Tampere 594 198 33 % 23 221 37 %

Turku 737 212 29 % 19 231 30 %

Ulkomaat 309 91 29 % 124 215 34 %

Yhteensä 3757 1 187 32 % 370 1 557 36 %

SLL ym. alustavia tuloksia



Vastaajat yliopiston ja vuosikurssin 
mukaan

0 50 100 150 200 250 300 350

Ulkomailla

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Helsingin yliopisto

Oulun yliopisto

6

5

4

3

2

1

SLL ym. alustavia tuloksia



Tulevaisuuden suunnitelmat

• 5. ja 6. vuosikurssin opiskelijoilta
• Mitä lääkärintyötä mieluiten haluaisit tehdä?

• Millä alueella toivetyöpaikkasi sijaitsee?

• Oletko suunnitellut erikoistumista?

• Aiotko tehdä väitöskirjan?

• N = 586–607 opiskelijaa

SLL ym. alustavia tuloksia



Mitä lääkärin työtä mieluiten haluaisit 
tehdä?
5. ja 6. vsk opiskelijat (n=596)
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12%

21%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

opetustyö

vuokralääkäri

tutkimustyö

työterveyslääkäri

hallinto- ja suunnittelutyö

jokin muu työ

yksityislääkäri

en osaa sanoa

terveyskeskuslääkäri

sairaalassa toimiva lääkäri

SLL ym. alustavia tuloksia



Mitä lääkärin työtä mieluiten haluaisit 
tehdä?
5. ja 6. vsk opiskelijat (n=596)
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Helsingin
yliopisto

Turun yliopisto Tampereen
yliopisto

Itä-Suomen
yliopisto

Oulun yliopisto Yhteensä

sairaalassa toimiva lääkäri terveyskeskuslääkäri muu en osaa sanoa

SLL ym. alustavia tuloksia



Leskelä R-L ym. SLL 2013; 68: 3163-



Yleislääkärin työ?

•Koko



Yleislääkärin työ?

•Koko

•Pärjäämislääkäri

•Rajapintalääkäri

• Erikoissairaanhoidon ohjaajalääkäri

• Tsättilääkäri

•Kevytlääkäri




