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PUHEENJOHTAJALTA

Vuoden aikana valittiin uusi 
Lää käriliiton valtuuskunta kolmi-
vuotiskaudeksi. Vaali työ työl-
listi meitä lähes koko vuoden. 
Yleislääkäri-lehti julkaisi vaali-
numeron, joka jaettiin kaikille 
Lääkäriliiton jäsenille. Saavutim-
me valtuuskunnassa 10 paikkaa. 
Pandemia vaikutti edelleen toi-
mintaan, minkä vuoksi kokouk-
set toteutettiin pääsääntöisesti 
etäyhteyksin. Pandemia-aikana 
jäsenkirjeiden merkitys jäsenis-
tön tiedot tamisessa oli merkittä-
vässä roolissa.

Lääkäriliitossa GPF on edustet-
tuna valtuuskunnan  lisäksi 
niin puheenjohtajistossa, SLL:n 
halli tuksessa kuin jaoksissa ja 
valiokunnissa sekä päivystys-
työryhmässä. Kaikki edustukset 
löytyvät Lääkäriliiton sivuilta. 
Edunvalvonnan erityisen mielen-
kiinnon kohteena on ollut VES:n 

kokeilumääräys laajennetusta 
työajasta ja sen toteutuminen, 
sekä Turun terveyskeskuslääkä-
rien uusi palkkamalli. Olemme 
osallistuneet aktiivisesti myös 
Lääkäriliiton kampanjoihin 
perusterveydenhuollon pelasta-
miseksi.

Hybridinä järjestetyt supistetut 
Yleislääkäripäivät onnistuivat hy-
vin, osallistujia oli yhteensä noin 
800. Ensimmäisen päivän lopuksi 
aluetoimikunnat tapasivat pe-
rinteiseen tapaan GPF-hallituk-
sen kanssa ja saivat katsauksen 
edunvalvonta- ja terveyspoliitti-
sen ryhmän toiminnasta hybridi-
kokouksessa. Keynote-luennoit-
sijana oli torstaina Tampereen 
yliopiston professori (tenure 
track) Tuomas Koskela ja perjan-
taina Essoten johtaja ylilääkäri 
Jarmo Koski.

Kulunut vuosi oli Suomen yleislääkärit – Allmänläkare i Finland 
– GPF ry:n 101. toimintavuosi.

Jaana Puhakka
Puheenjohtaja, Suomen yleislääkärit GPF ry
jaana.puhakka@fimnet.fi
yleislaakarit@fimnet.fi



Suomen yleislääkärit ry:n tehtä-
vänä on huolehtia perusterve-

ydenhuollossa työskentelevien 
lääkäreiden työskentelyolosuhteista 

ja lääkärin työn vaativuuden mu-
kaisesta palkkauksesta työnantajasta 

riippumatta. 

Yhdistyksemme vaikuttaa edunvalvontaan 
paikallistasolla aluetoimikuntien kautta sekä 

valtakunnallisesti Lääkäriliiton hallituksessa, valtuus-
kunnassa, jaoksissa ja alueellisissa valiokunnissa.  

Aluetoimikuntien kokouspöytäkirjojen kautta paikalliset sopimukset ja toiminta-
mallit sekä mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut olivat toimintavuoden aikana 
esillä yhdistyksen hallituksessa.

Tavoitteena meillä on sitoutumista, hoidon jatkuvuutta ja pitkiä potilas-lääkärisuh-
teita tukevat määräykset sekä osaamisesta palkitseva ja kannustava virkaehtosopi-
mus, joka painottuu tasaisemmin koko työuran ajalle. 

Vaikutimme aktiivisesti neuvotteluihin koskien keskitetyn erän ja järjestelyvarae-
rän jakamista sekä palkkausjärjestelmän uudistusta. 1.4.2021 paikallisesti jaetta-
van kertaerän ja järjestelyvaraerän avulla voimaan tullut uusi hinnoittelutunnus 
Erikoislääkärin vaativat tehtävät sekä kokeneen yleislääkärin vaativamman tehtä-
väkuvan huomioiminen palkassa ovat alku tulevalle palkkausjärjestelmän uudis-
tukselle. 

Kuluneen toimintavuoden aikana virkaehtosopimusneuvottelujen tavoiteasetanta 
jatkui ja vaikutimme siihen osallistumalla Lääkäriliiton työskentelyyn aktiivisesti. 
Lääkärisopimus on loppumassa 28.2.2022. Päivitimme tavoitteemme palkkausta, 
työhyvinvointia, ohjausta ja koulutusta sekä päivystystä koskien.

Toimenpidejärjestelmän korvaajaksi Turussa 2 - 20.11.2020 ja 18.1.-7.2.2021 pi-
lotoitu suoritemalli otettiin käyttöön paikallisella sopimuksella Turussa 1.9.2021. 
Seurasimme pilotteja sekä käyttöönottoa aktiivisesti ja toimme esille omat suori-
temalliin liittyvät tavoitteet. 

Työajan osalta tavoittelemme 
tulevaan sopimukseen perus-
työajan rajaamista edelleen 
vain arkipäiville ja virka-aikaan 
sekä mahdollisen iltavastaan-
oton riittävän hyvää korvaus-
ta. 

Työaikalaki vaikutti virkaeh-
tosopimuksen päivystystä 
koskeviin määräyksiin. Lää-
käriliiton päivystystyöryh-
mässä pohdittiin lääkärien 
päivystystyön järjestämistä 
sekä seurattiin työaikalain 
voimaantulon myötä tehty-
jä muutoksia säännölliseen 
työaikaan, vuorokausilepoon 
ja päivystysmääräyksiin sekä 
selvitettiin muutostarpeita 
Lääkärisopimuksen määräyk-
siin. Osallistuimme ryhmän 
toimintaan aktiivisesti ja 
otimme kantaa yleislääkäreitä 
koskeviin määräyksiin. Yleis-
lääketieteeseen erikoistuvan 

EDUN-
VALVONTA

velvollisuus päivystää yhteispäivystyksessä ja 
siihen liittyvät epäkohdat sekä yöpäivystyksen 
terveyskeskustyölle aiheuttama kuormitus olivat 
toimintavuoden aikana esillä. 

GPF osallistui edelleen aktiivisesti SLL:n yksityis-
sektorijaoksen toimintaan. Ryhmän tavoitteena 
on parantaa yksityissektorin edunvalvontaa.  
Yhtenä tavoitteena on ollut saada neuvoteltua 
talokohtaisten sopimusten lisäksi valtakunnalli-
nen yksityissektorin virkaehtosopimus, missä on 
sovittuna KVTES mukaiset työsuhteen reunaeh-
dot mukaan lukien irtisanomissuoja.

Sote-uudistukseen liittyvät edunvalvonnalliset 
asiat työllistivät edelleen koko toimintavuoden 
ajan. Olemme toistuvasti tuoneet esille tuleviin 
sote-keskuksiin esitettyyn tiimimalliin sekä etä-
työhön liittyviä ammatillisia sekä edunvalvonnal-
lisia haasteita ja karikoita. Toisessa työpisteessä 
työskentely ja pidemmän matka-ajan korvaa-
minen sekä kiirevastaanottojen ja päivystyksen 
asianmukainen korvaus ovat olleet edelleen esil-
lä. Lisäksi ammatinharjoittajuuden turvaamiseen 
on kiinnitetty huomiota.



Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Suomen yleislääkärit GPF ry 
valvoo jäsentensä etuja ja parantaa perusterveydenhuollossa 
työskentelevien lääkäreiden toimintaedellytyksiä. 

Edunvalvonnallisen roolin lisäksi yhdistys myötävaikuttaa 
peruster veydenhuollon kehittämiseen sekä väestön terveyden 
parantumiseen Suomessa. Näitä tarkoituksia varten yhdistys on 
seurannut tarkoin yhteiskunnassa tapahtuvaa terveydenhuollon 
kehitystä ja muutoshankkeita ja pyrkinyt vaikuttamaan asioihin 
jäsentensä etua ja yhdistyksen periaatteita edistäen. Vuoden 
2021 terveyspoliittisessa keskiössä oli soteuudistus ja hoitota-
kuu.

Yhdistyksen terveyspoliittisen ryhmän alaan kuuluvat muun 
muassa yhdistyksen terveyspoliittiset linjaukset, yleislääkärien 
tavoiteohjelman tarkistus sekä yhdistyksen järjestöasiat. 

Ryhmätyöskentely tapahtui pääosin sähköpostitse ja muin etä-
kommunikaation välinein varsinaisten läsnäolokokousten jäätyä 
pois koronarajoitteiden vuoksi. Asioita käsiteltiin paitsi omassa 
ryhmässä, myös tiiviissä yhteistyössä edunvalvontaryhmän ja 
hallituksen kanssa.

TERVEYSPOLITIIKKA



JULKAISU-
TOIMINTA

Yleislääkäri on yleislääkärien ja muunkin lääkärikunnan 
arvostama lehti, joka kehittää yleislääkärien am matti -
taitoa ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään. Perus-
terveydenhuoltoon painottuva lehti sisäl tää lääketie-
teellisiä, käytän nön lääkärintyötä tukevia artikkeleita. 
Tieteellisiä alkuperäisartikkeleita ja väitösten esittelyjä 
varten on lehdessä oma osionsa. Lehti seuraa kan sain-
välisiä kongresseja ja edistää perusterveydenhuollon lää-
kärien verkostoi tumista yhteistyökumppanien kanssa. 
Lehdessä päivi tetään GPF:n järjestöasiat. Yleislääkäri-leh-
den seuraaminen kuuluu yleislääke tieteen erikoistumis-
koulutuksen vaatimuksiin.

Toimintavuosi oli Yleislääkäri-lehden 
kolmaskymmeneskuudes (36). Vuoden 
aikana ilmestyi yhteensä kahdeksan 
(8) numeroa. Näissä oli yhteensä 344 
painosivua ja 88 artikkelia ja kirjoitusta, 
joista tieteen palstalla 17 (kuusi alku-
peräistutkimusta ja 11 väitösesittelyä). 
Pai nosmäärä oli keskimäärin 12.400 
kpl. Lehti lähetet tiin yhdistyksen jäse-
nille, terveyskeskuslääkä reille, yleis-
lää ketieteen-, työterveyshuollon- ja 
ter veydenhuol lon työikäisille erikois-
lääkäreille, geriatreille, Lää kä ri  liiton 
opiskelijajäsenille, vuonna 2015–2021 
lail listetuille lää käreille sekä pienille 
avainryhmille. Leh den vaalinu mero 
6/2021 lähetettiin koko lääkäri kun-
nalle.

Kirjoituspalkinnon saajana (vsk 2020) 
palkittiin Aapo Tahkola jutustaan Kan-
salliset hoidon laa dun mittarit perus-
terveydenhuollon näkökulmasta. 

Päätoimittajana toimi yleislääketie-
teen erikoislääkäri Tero Harjuntausta 
ja toimitussihteerinä graafisen viestin-
nän insinööri Päivi-Maarit Luukkonen. 
Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi Visa 
Salojärvi. Tieteellisenä toimittajana 
toimi dosentti, koulutusylilääkäri Arja 
Helin-Salmivaara. Lehden tieteelliseen 
toimitukseen kuuluivat Arja Helin-Sal-
mivaaran lisäksi lääketieteen tohtori, 
professori (tenure track) Tuomas Kos-

kela ja lääketieteen tohtori Ilona Mik-
kola. Tieteellinen toimitus piti vuoden 
aikana yhteyttä tiiviisti. Vuoden 2020 
väitöskirjapalkinto myönnettiin Niko 
Perttilälle, joka esitteli sen syksyn 2021 
Yleislääkäripäivillä.

Lehti julkaisi yleislääkäriä kiinnostavia 
kliinisiä ja ter veyspoliittisia artikkeleita 
sekä yhdistyksen toimintaan liittyviä 
juttuja. Tieteen osastossa julkaistiin 
useita alkuperäistutkimuksia ja väitö-
sesittelyjä. Vaalinumerossa esiteltiin 
kaikki Ensisijaisen terveydenhuollon 
vaalirenkaan (GPF ja SYLY) ehdokkaat. 
Lehdessä oli myös puheenjohtajan ja 
hallituksen jäsenten kirjoituksia ajan-
kohtaisista terveyspoliitti sista ja edun-
valvonnallisista asioista.

Tuoreen lehden kolumnit julkaistiin 
yhdistyksen nettisivuilla ilmestymis-
päivänä, ja sosiaalista mediaa päivi-
tettiin ahkerasti. Nettilehti julkaistiin 
näköislehtenä Lukusalissa (lukusali.fi). 
Kliiniset jutut toimitettiin Duodecimin 
Terveysporttiin indeksoitaviksi.

Jufo-oikeuden säilyttämiseksi lehti otti 
loppuvuodesta käyttöön Journal.fi-toi-
mitusjärjestelmän.

Pandemian takia toimituskunta ko-
koontui enimmäkseen etänä. Syys-
kuussa pidettiin yksi lähikokous.



KANSAINVÄLINEN

TOIMINTAYhdistyksen koulutukset järjestettiin 
Lääkärien ammatillisen kehittymisen 
tuki ry:n (Pro  Medico) periaatteiden 
mukaisesti (www.promedico.fi).

Kevätkoulutustapahtuma järjestet-
tiin etäyhteyksien avulla 28.5.2021. 
Lähetysstudio oli pystytetty Lääkäri-
liiton auditorioon, jossa olivat pai-
kalla sessioiden puheenjohtajat ja 
kuvaushenkilökunta. Samoin ke-
vättapahtuman yhteydessä pidetty 
yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 
etäyhteyksin.

Yleislääkäripäivät järjestettiin Hel-
singissä 25.–26.11.2021 hybridi-ta-
pahtumana Covid-19 pandemian 
kiihdyttyä uudelleen syksyn aikana. 
Koulutustilaisuuteen osallistui Ma-
rina Congress Centerissä lähes 600 
henkilöä sisältäen näytteilleasettajat 
ja luennoitsijat. Lisäksi etäyhteyden 
kautta osallistujia oli noin 350 hen-
kilöä. Suunnittelussa olivat mukana 
myös Nuorten lääkärien yhdistys, 
Suomen yleislääketieteen yhdistys ja 
Terveydenhuoltolääkärit ry. Vuoden 
2022 Yleislääkäripäivien suunnittelu 
aloitettiin toimintakauden aikana 
yhteistyökump paneiden kanssa. 

LAUSUNNOT

Yhdistys on antanut seuraavat lau-
sunnot Käypä hoito -suosituksiin:

Purentaelimistön kipu ja toiminta-
häiriöt, Elvytys, Psoriaasi ja nivelpso-
riaasi, Sepelvaltimotautikohtaus ja 
Astma.

Lisäksi yhdistys on antanut lau-
sun not STM:lle asiakas- ja potilas-
turvallisuus strategian ja toimeen-
panosuunnitelman 2022–2026 
luonnoksesta, ehdotuksesta bio-
pankkilaiksi, PCSK9 -erityiskorvatta-
vuudesta, sekä kannanoton Suomen 
hallituksen soteuudistusesitykseen.

KOULUTUSTOIMINTA

Toimintakauden aikana osallistut-
tiin UEMO:n (Euroopan yleislääkä-
riliitto) kevät- ja syyskokouksiin, 
joissa suomalaisia yleislääkäreitä 
edustaa Lääkäriliitto. Kokoukset 
järjestettiin etäyhteyksien avulla. 
Lääkäriliittoa ja yhdistystä kokouk-
sissa edustivat Jaana Puhakka ja 
Johanna Salmio.

Pohjoismaisten yleislääkärijärjestö-
jen Nordic Leader Seminar järjes-
tettiin elokuussa Oslossa. GPF:ää 
edustivat puheenjohtaja Jaana 
Puhakka ja varapuheenjohtaja 
Johanna Salmio.



TUTKIMUSAPURAHAT 

JA AVUSTUKSET

Tutkimusapurahaa jaettiin kolmelle 
kollegalle. Apurahojen jakoperuste 
on, että tutkimukset hyödyttävät pe-
rusterveydenhuollossa työskentele-
viä lääkäreitä. Vuonna 2021 apurahan 
saajat olivat Emmi Lautamatti (Hoi-
don jatkuvuus pitkäaikaissairaiden 
hoidossa Suomessa), Riikka Riihimies 
(Suuntima-palvelun käytettävyys, 
luotettavuus ja toistettavuus sekä asi-
akkuuksien kuvaus perusterveyden-
huollossa diabetesta sairastavilla po-
tilailla) ja Verneri Hannula (Kliinisen 
työn ohessa tapahtuva opiskelijoiden 
ohjaus – Tutkimus sen laadusta ja 
vaikutuksesta sekä kehityskohteista 
ja –mahdollisuuksista).

Perinteisen tutkimusapurahan lisäk-
si yhdistys tuki arkkiatrin rahastoa, 
Yleislääkärin sydänäänet -podcastia 
ja Duodecimin Hyvää Käytäntöä.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli kalente-
rivuoden 2021 lopussa 2417. Yhdis-
tyksen kunniajäsenet ovat Christina 
Fabian, Lasse Floman, Risto Ihalainen, 
Risto Heikkala, Markku Huvinen, 
Mikko Kangas, Timo Kosonen, Eila 
Kujansuu, Ulla-Kaija Lammi, Leena 
Varesmaa-Korhonen ja Klas Winell.

VUODEN YLEISLÄÄKÄRI

Vuoden Yleislääkäriksi 2021 valittiin 
yleislääketieteen erikoislääkäri Jukka 
Ronkainen Torniosta. Hän on kuudes-
toista (16) Vuoden Yleislääkärin kun-
nianosoituksen saanut lääkäri. Aiem-
min yhdistys on valinnut kaksitoista 
(12) kertaa Vuoden Kunnallislääkärin.

YLEISLÄÄKÄRI PÄIVÄT 
2021

Vuoden
yleislääkäri

Jukka
Ronkainen

Kirjoitus-
palkinto

Aapo Tahkola



YHDISTYKSEN KOKOUS 
JA HALLITUS

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 28.5.2021 
Helsingissä. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 
Jaana Puhakka Helsingistä. Hallituksen jäseninä ovat ol-
leet Marja Ahava Vantaalta, Eija Huttunen Savonlinnasta, 
Marjo Iivonen-Lahti Lapualta, Joonas Joensuu Porvoosta, 
Oili Junttila Ala-Temmeksestä, Jyrki Järvinen Kuhmoisista, 
Elina Paloniemi Rovaniemeltä, Antti J. Saari Kaustiselta, 
Johanna Salmio Kouvolasta (hallituksen varapuheenjoh-
taja), Tuire Saloranta Espoosta ja Päivi Slama Liedosta. 
Hallituksen sihteerinä on toiminut pääsihteeri Markku 
Annaniemi. Hallitus on pitänyt kahdeksan kokousta, joista 
seitsemän oli etä kokouksia ja yksi lähikokous Helsingissä.

Hallituksen asettamiin työryhmiin on kutsuttu myös halli-
tuksen ulkopuolisia jäseniä. 

Työryhmien kokoonpano on ollut seuraava:

Edunvalvonta. Johanna Salmio pj, Marja Ahava, Tero Har-
juntausta, Joonas Joensuu, Elina Paloniemi, Jaana Puhak-
ka, Tuire Saloranta ja Päivi Slama. 

Terveyspolitiikka. Joonas Joensuu pj., Marja Ahava, Jyrki 
Järvinen, Jaana Puhakka ja Päivi Slama 

Yleislääkäri-lehden toimituskunta. Helena Nukari pj., 
päätoimittaja Tero Harjuntausta, tieteellinen päätoimitta-
ja Arja Helin-Salmivaara, Ilkka Aahos, Eija Huttunen, Eila 
Kujansuu, Antti J. Saari, Anton Saarinen, Tuire Saloranta, 
Jaana Takala, ilmoitusvastaava Visa Salojärvi ja toimitus-

sihteeri Päivi-Maarit Luukkonen. Ryhmän sihteerinä toimi 
toimitussihteeri Luukkonen.

Koulutus. Arto Virtanen pj. Yleislääkäripäiviin 2021 asti, 
jonka jälkeen Elina Paloniemi pj., Eija Huttunen, Oili 
Junttila, Jyrki Järvinen, Annika Kolster, Päivi-Maarit 
Luukkonen, Marianne Riekki, ja Klas Winell. Ryhmän 
sihteerinä toimii pääsihteeri Markku Annaniemi.

Talous. Jaana Puhakka pj., Johanna Salmio, Yleislääkäri-
lehden päätoimittaja Tero Harjuntausta, Yleislääkäri-
lehden ilmoitusvastaava Visa Salojärvi ja Yleislääkäri-
päivien näyttelyvastaava Klas Winell. Taloustyöryhmän 
sihteerinä toimii pääsihteeri Markku Annaniemi.

ALUETOIMIKUNNAT

Yhdistyksemme on valtakunnallinen, ja aluetoimikuntien 
verkosto kattaa koko maan. Aluetoimikuntia on 17, joissa 
jäseniä on kussakin 2–7. Helsingissä toimii aluetoimikun-
nan sijasta Helsingin aluelääkäriyhdistyksen johtokunta (10 
jäsentä) ja Espoossa Espoon terveyskeskusten lääkärit ry:n 
johtokunta Ryhdistys (10 jäsentä). Ahvenanmaalla ovat ter-
veyskeskuslääkärit nimenneet oman yhteyslääkärinsä.

Aluetoimikunnat ovat pitäneet 17 kokousta sekä alueellisia 
neuvottelutilaisuuksia terveyskeskuslääkäreille. Aluetoimi-
kuntien kokousmuistiot on käsitelty hallituksessa. 

Aluetoimikuntien ja hallituksen yhteinen neuvottelutilai-
suus pidettiin Helsingissä 25.11.2021 Yleislääkäripäivien 
yhteydessä hybridikokouksena.



YHDISTYKSEN EDUSTUKSET

Lääkäriliiton valtuuskunnassa yhdistystä edustivat kevätvaltuus-
kuntaan 2021 asti Tero Harjuntausta Tampereelta, Anneli Kuusi nen-
Laukkala Jyväskylästä, Mari Kärkkäinen Kemistä, Katriina Lähteen-
mäki Porista, Pekka Niemelä Oulusta, Tuire Saloranta Espoosta, Anna 
Siitonen Tampereelta, Inga Tikkinen Lappeenrannasta, Suvi Vainio-
mäki Turusta, Arto Virtanen Vantaalta ja Sirkku Vuorma Helsingistä.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit järjestettiin syksyllä 2021. Uusi 
valtuuskunta aloitti kolmivuotisen toimikautensa joulukuussa 2021, 
ja yhdistystä siinä edustivat Elina Bergman Turusta, Tero Harjun-
tausta Tampereelta, Aino Joensuu Rajamäestä, Mari Kärkkäinen 
Kemistä, Tuire Saloranta Espoosta, Outi Seppälä Helsingistä, Anna 
Siitonen Tampereelta, Inga Tikkinen Lappeenrannasta, Suvi Vainio-
mäki Turusta ja Atte Veteläinen Kajaanista (sit.).   

Lääkäriliiton hallituksessa yhdistystä edustivat Jaana Puhakka Hel-
singistä ja Johanna Salmio Kouvolasta.

Yhdistyksen jäsenistä Lääkäriliiton jaoksissa ovat toimineet:

Edunvalvontajaos: Jaana Puhakka pj., Tiina Hetemaa, Nikolai  
Rin tala, Johanna Salmio.

Professiojaos: Johanna Salmio vpj., Johanna Anttila-Bondestam, 
Kati Retsu-Heikkilä. 

Terveyspoliittinen jaos: Joonas Joensuu, Janne Liimatainen, Jaana 
Puhakka.

Yksityissektorijaos: Pirjo Matintalo, Jaana Puhakka. 

Yhdistyksen jäsenistä Lääkäriliiton valiokunnissa ovat toimineet:

Alueellisten valiokuntien sihteereinä ovat toimineet piiriylilääkärit 
Minna Kaarisalo Turusta ja Katri Männikkö Kuopiosta.

Edunvalvonta HELSINKI: Marja Ahava, Minna Ahonen, Niko Korpi ja 
Saara Sistonen.

Professio HELSINKI: Krista Kumpuvaara, Susanna Rapo-Pylkkö ja 
Satu-Maaria Walle.

Terveyspoliittinen HELSINKI: Timo Lukkarinen ja Risto Raivio.

Edunvalvonta TURKU: Elina Bergman, Katriina Lähteenmäki ja Päivi 
Slama.

Professio TURKU: Suvi Koskinen ja Markku Vähätalo. 

Terveyspoliittinen TURKU: Heli Leino, Noora Leppänen, Susanna 
Nyberg-Simola ja Markus Partanen.

Edunvalvonta TAMPERE: Jyrki Järvinen ja Anna Siitonen.

Professio TAMPERE: Anna-Maija Koivukoski. 

Terveyspoliittinen TAMPERE: Marjo Iivonen-Lahti ja Leena Uusitalo.

Edunvalvonta KUOPIO: Tanja Bindel, Julia Laamanen ja Terhi Savo-
lainen.

Professio KUOPIO: Eija Huttunen.

Terveyspoliittinen KUOPIO: Olli Lappalainen.

Edunvalvonta OULU: Pekka Niemelä, Elina  
Paloniemi ja Kaarina Röning.

Professio OULU: Marja Ojanperä, Kati Retsu- 
Heikkilä ja Marianne Riekki. 

Terveyspoliittinen OULU: Eila Erkkilä, Janne 
 Liimatainen ja Pertti Sakaranaho.



LÄÄKÄRILIITON YHTEISTYÖELIMET JA MUUT EDUSTUKSET

eHealth-asiantuntijaryhmä: Eija Huttunen, Suvi Vainiomäki, 
Arto Virtanen.

Luottamuslääkäritoimikunta: Johanna Salmio.

Toimitusneuvosto: Kaarina Röning ja Mikko Valkonen (jat-
kossa Soila Karreinen Valkosen tilalle).

Kansainvälisen terveyden neuvottelukunta: Johanna Salmio 
ja Mikko Vienonen. 

Lääkäriliiton laatuneuvosto: Mari Kärkkäinen, Sara Sarjakos-
ki-Peltola ja Klas Winell. 

Lääkäripäivien johtoryhmä: Jaana Puhakka.

Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta: Tiina Hetemaa, Mar-
jo Parkkila-Harju, Leena Varesmaa-Korhonen. 

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen ohjausryhmä: Marjo 
Parkkila-Harju, Sari Mäkinen ja Hannu Halila.

Lääkäritalon kehittämistä koordinoiva ohjausryhmä: Marjo 
Parkkila-Harju ja Jaana Puhakka.

Kollegiaalisuusneuvosto: Jorma Lindeman ja Helena Nukari.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalivaliokunta: Tero Harjun-
tausta, varajäsenenä Anna Siitonen, ja Suvi Vainiomäki, vara-
jäsenenä Katriina Lähteenmäki.

Vaalijärjestelytyöryhmä: Helena Nukari ja Arto Virtanen.

Alueellista toimintaa arvioiva työryhmä: Jyrki Järvinen.

Max Oker-Blom -palkintolautakunta: Marjo Parkkila-Harju ja 
Hanna Salmenpohja.

Taloustoimikunta: Helena Nukari.

Lääkäriliiton työttömyyskassan hallitus: Mikko Valkonen pj. (varalla 
Jaana Puhakka), Heikki Pärnänen, Hannu Halila. 

Medikalisaatiotyöryhmä: Seija Eskelinen.

Päivystystyöryhmä: Anna Siitonen, Katriina Lähteenmäki, Jaana 
Puhakka.

Tiedepoliittisen ohjelman päivittäminen -työryhmä: Elise Kosunen

THL:n avohoidon luokitusten asiantuntijaryhmä: Arto Virtanen.

THL:n kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028:  
Kerkko Rantanen.

Duodecim Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan mallit 
sote-järjestelmässä Hyvä käytäntö -konsensussuositus:   
Tuire Saloranta, Jaana Puhakka (varalla).

Lääkäriliiton hallituksen, valiokuntien ja työryhmien toimintaa on 
seurattu suullisten ja kirjallisten raporttien välityksellä Suomen 
yleislääkärit ry:n hallituksen kokouksissa.



TALOUS

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jä-
senmaksu on ollut 95 euroa ja eläke-
läisjäsenten 55 euroa. Yleislääkäri- 
lehden julkaiseminen on rahoitettu 
leh den ilmoitustuloilla. Myös osinko- 
ja korkotuloja on käytetty toiminnan 
rahoittamiseen. 

Covid-19 vaikutti koulutustoimin-
nan osallistumismaksuista saatuihin 
tuloihin, koska Yleislääkäripäivät 
järjestettiin hybriditapahtumana ja 
kevätkoulutustapahtuma pidettiin 
etänä. Sijoitustuottoihin tai jäsen-
mak sutuloon pandemialla ei ole ollut 
vaikutusta. Koska yhdistyksen likvidi-
tilanne on hyvä, kestää yhdistys pan-
demian aiheuttaman notkahduksen 
koulutustoiminnassa. 

Tilintarkastajana on toiminut tilintar-
kastusyhteisö KPMG Oy vastuullisena 
tilintarkastajana Heidi Vierros ja toi-
minnantarkastajana Mikko Valkonen 
ja varatoiminnantarkastajana Timo 
Kosonen.

TOIMISTO

Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokra-
tiloissa Lääkäritalon seitsemännessä 
kerroksessa Helsingissä. Yhdistyksen 
toimistosihteerinä ja Yleislääkäri-leh-
den toimitussihteerinä on työsken-
nellyt Päivi-Maarit Luukkonen. Yh-
distyksen pääsihteerinä on toiminut 
Markku Annaniemi.

Mäkelänkatu 2, 7. krs.
00500 Helsinki


