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Toimintavuonna 2022 toivomme, että 
voimme vähitellen palata normaaleihin 
koulutus- ja kokouskäytäntöihimme. 

Aktiivinen eduntavalvontatyö jat kuu kai-
kissa kanavissa, ja jatkam me terveyspoliit-
tiseen keskuste luun osal listumista ja ter-
veys poliittisten lau suntojen antamista.

Hallitus jatkaa kiinteää yhteistyötä Lää-
käriliiton valtuuskuntaryhmän kanssa. 
Toimimme myös yhteistyössä Suomen 
yleislääketieteen yhdistyksen kanssa, ja 
suunnitteilla on molempien yhdistysten 
hallitusten yhteiskokous keskustelutilai-
suutena yhdessä THL:n perusterveyden-
huollon kehittäjien kanssa. Vastustamme 
yhdessä yleislääkärin kapeutuvaa toimen-
kuvaa pelkkänä konsulttina ja etälääkäri-
nä. 

Toisena haasteena on erikoisalam me 
ope tuksen ja koulutuksen epä selvät 
järjes tä misvastuut. Yleis lää kärien työn-
kuvan mo ni puoli suuden säilyttäminen ja 
koulu tuksen ja ohjauksen turvaaminen on 
yhdistykselle erityisen tärkeää. 

Pandemian aiheuttama hoitovel ka perus-
terveydenhuollossa aiheuttaa kustannus-
ten nousua ja lisätöitä jäsenillemme. 
Seuraamme tarkasti jäsentemme edunval-
vontaa ja työhyvinvointia näiden ongel-
mien ratkaisussa.

GPF vaikuttaa kannanotoillaan julkisuu-
dessa. Hallitus jatkaa yhdessä työryh-
miensä sekä Lääkäriliiton valiokuntien, 
jaosten, valtuuskunnan ja hallituksen 
kautta eturivin edunvalvontaa. Meillä on 
kaksi edustajaa Lääkäriliiton hallituksessa. 
Allekirjoittanut on Lääkäriliiton toinen va-
rapuheenjohtaja ja edunvalvontajaoksen 
puheenjohtaja. Toivomme myös jäsenis-
tön aktiivisesti tuovan julki mielipiteitään 
eri mediakanavissa.

Päivystysasetuksen tuomat muutokset 
ovat realisoituneet osin ja vaikuttavat 
myös yleislääkäreihin. Yhdistys seuraa 
muutosta ja puuttuu aktiivisesti havaitse-
miinsa epäkohtiin. Lääkäriliiton päivystys-
ryhmän loppuraporttiin on tulossa perus-
terveydenhuollon osio.

Osallistumme aktiivisesti myös uudenlai-
sen, toiminnan tavoitteita tukevan virka-
ehtosopimuksen suunnitteluun Lääkärilii-
ton toimielimissä. Perusterveydenhuollon 
vastaanottotyössä tulee olla kohtuullinen 
suoriteosuus samaan tapaan kuin nykyi-
sissä lukuisissa paikallisissa virkaehto-
sopimuksissa. Yhteydestä potilaaseen ja 
hänen asiansa hoidosta tulee tulla korvaus 
hoidon vaativuuden, ei sen toteuttamista-
van mukaan. Niin ikään hoidon jatkuvuus 
ja todellinen laatu tulee huomioida palk-
kauksessa. Laajennettuun aukioloon ja  

PUHEENJOHTAJALTA



siihen liittyviin kysymyksiin otamme kan-
taa aktiivisesti, ja kokeiluja seuraamme.

GPF:n hallitus ja puheenjohtaja valitaan 
toukokuun vuosikokouksessa, joka järjes-
tetään kevätkoulutuksen päätteeksi. Tule-
valle toimintakaudelle on suunnitelmissa 
entisten aktiivijäsenten ja hallituksen 
seminaaritapaaminen yhdistyksen tulevaa 
toimintaa ideoimaan ja aktivoimaan. Halli-
tus kokoontunee etänä ja läsnä pidempiin 
seminaarikokouksiin kerran syksyllä ja 
keväällä. SLL valtuuskunnan kokouksen 
yhteydessä järjestetään GP:n hallituksen ja 
valtuuskuntaryhmän tapaaminen.

Aluetoimikunnat ovat elintärkeitä yhdis-
tyksen toiminnan kannalta. Uusia aluetoi-
mikuntia voi edelleen perustaa. Toivomme 
kentän lähettävän hallitukselle aktiivi-
sesti tietoja, kokemuksia ja mielipiteitä 
toimintamme kehittämisen tueksi, ja 
aluetoimikunta on siihen hyvä kanava. 
Aluetoimikuntaverkoston ja hallituksen 
valtakunnallinen kattavuus on yhdistyk-
selle tärkeää.

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



Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on 
turvata jäsenten reaaliansiokehitys, työssä 
jaksaminen, asialliset työskentelyolosuh-
teet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien 
vaativuuden mukainen palkkaus virka- tai 
työsuhteesta riippumatta. Yleislääkärin 
työnkuva tulee säilyttää monipuolisena ja 
siten mielekkäänä.

Toimintavuoden 2022 aikana sote-uudis-
tuksen toimeenpano alkaa 1.1.2023 perus-
tettavilla hyvinvointialueilla. Osallistumme 
aktiivisesti tuoden omat ajatuksemme ja 
tavoitteemme esille. Erityisesti pidämme 
esillä perusterveydenhuollon riittävää re-
sursointia terveyskeskuslääkärien virkojen 
merkittävällä lisäyksellä. Terveysasemien 
vastaanottotoimintaan tuleva 7 päivän 
hoitotakuu tulee määritellä paremmin 
tukemaan tätä tavoitetta. Tuleviin sote-kes-
kuksiin tarvitaan vastaanottotyötä tekevä 
lääkäri 1200:aa asukasta kohden. 

Lääkärin ammattitaitoa tai aikaa ei tule 
käyttää työhön, jossa ei tarvita lääketie-
teel listä osaa mista. Nämä tehtävät tulee 
siir tää niihin koulutetuille ammattilaisille, 
esimerkiksi lisäkoulutetuille perushoitajille.

Yleislääkärien ammatinharjoittajuuden 
tu lee olla mahdollista sote-uudistuksen 
toteuttamistavasta riippumatta. Terveys-
keskuslääkärin sivutoimisen yksityisvas-
taanoton tulee olla jatkossakin mahdollista.

Tarvitsemme toimivan luottamusmiesjär-
jestelmän, jotta työehtojen toteutumista 
ja työolosuhteita on mahdollista valvoa. 
Luottamusmiesjärjestelmä tulee sopeuttaa 
hyvinvointialueiden tuomiin muutoksiin.

Terveyskeskuslääkärin virkoihin tulee olla 

EDUNVALVONTA

riippumatta siitä, tapahtuuko se vastaan-
otolla, puhelimessa vai konsultaationa. 

Syrjäseutujen huomioiminen kannustavan 
palkkamallin myötä on tärkeää. Syrjäisem-
pään työpisteeseen määrätylle voidaan 
maksaa vaativan työpaikan lisää. Toisessa 
työpisteessä työskentely on lisääntynyt. 
Pidempi matka-aika muualle kuin ensisijai-
seen työpisteeseen tulee korvata. Pelkän 
rahakorvauksen lisäksi ainakin osa työmat-
kaa tulisi huomioida työajaksi.

Tuemme paikallista neuvottelutoimintaa 
ja vaikutamme suoraan sekä paikallisiin 

että valtakunnallisiin päättäjiin. Tulevan 
toimintavuoden ajan yhdistyksemme 
puheenjohtaja toimii edelleen Lääkäriliiton 
edunvalvontajaoksen puheenjohtajana ja 
neuvotteluryhmän jäsenenä. Lisäksi edun-
valvontajaoksessa meitä edustaa kolme 
muuta yhdistyksemme jäsentä.

GPF edunvalvonnalliset tavoitteet 2022:

Palkkaus

• Vaativuuden mukainen 4-portainen  
 suoritemalli

• Sitoutumislisä samaan työnantajaan

vaatimuksena yleislääketieteen erikoislää-
käri tai siirtymävaiheen ajan kokenut 
yleis lääkäri. Lisäksi tarvitaan erilliset koulu-
tusvirat, jotta juniori/seniorisuhde saadaan 
asianmukaiseen kuntoon. Vähintään puo-
len terveysaseman lääkäreistä tulee olla 
kokeneita yleislääkäreitä tai erikoislääkärei-
tä. Ohjaajalääkärin korvaus sekä yliopiston 
vaatimukset ohjaajalääkärin koulutukses-
ta, ohjauksen määrästä sekä ohjattavien 
määrästä per ohjaaja tulee saada kirjatuksi 
virkaehtosopimukseen. Tarvitaan myös 
kirjaus lääkärien riittävälle sijaistamiselle 
yli viikon lomien ja muiden poissaolojen 
aikana.  

Kuluvan toimintavuoden aikana osallis-
tumme edelleen aktiivisesti Lääkäriliiton 
työskentelyyn ja vaikutamme työehtojen 
kehitykseen. Virkaehtosopimusneuvotte-
lujen jatkuvan neuvottelun periaate pitää 
hereillä perusterveydenhuollon edunval-
vojina. 

Palkkausjärjestelmän uudistus tulee saada 
alulle kunnolla. Tavoitteena on kehittää 
lääkärisopimuksen määräyksiä niin, että ne 
tukevat sitoutumista ja edistävät hoidon-
jatkuvuutta. Tavoitteena on osaamisesta 
palkitseva ja kannustava virkaehtosopimus, 
joka painottuu tasaisemmin koko työuran 
ajalle. 

Tavoitteena meillä on läpinäkyvä ja oikeu-
denmukainen palkkausjärjestelmä, jossa 
koulutuksella ja kokemuksella on asianmu-
kainen painoarvo. Sopimukseen alustavasti 
pohditun nykyiset toimenpiteet korvaavan 
suoriteosan tulee olla riittävän kannustava 
ja toimia myös kaikissa etäkontakteissa 
tasapuolisesti. Suoritteena olisi asian hoito 



• Syrjäseutulisä kauempana työskente- 
 levälle

• Kannuste hoidon jatkuvuudelle

•  Erikoislääkärille vielä kolmas hinnoit- 
 telutunnus, riittävät välykset. 

•  Kokeneen yleislääkärin palkkaus   
 tehtävien vaativuuden mukaan.

•  Kunnon korvaukset kiireettömästä  
 iltavastaanotosta.

• Lääkelistan päivitys /reseptien uusinta  
 samassa yhteydessä suoritteeksi.  

Työhyvinvointi

• Virkoja lisää, terveysasemalla lääkäri/ 
 1200–1500 asukasta.

• Ei lauantaityötä.

• Pidempi matka-aika korvattavaksi   
 ja osin työajaksi

• Työolojen edunvalvonta: riittävästi aikaa  
 kaikelle työlle, myös ohjaukselle ja  
 lääkä rien konsultaatioille

• Lisäkorvaus kaikesta ylimääräisestä,  
 mitä työlistalle laitetaan (työvuoroluet- 
 telo on sitova ja saa muuttaa vain työn- 
 tekijän suostumuksella)

Ohjaus- ja koulutus

• Ohjaajalääkärin korvaukset sopimuk- 
 seen sitovana esim. tehtävälisänä. 

• Senioritukena toimivien korvaus.

• Erilliset virat erikoistuville ja 9 kk:n  
 jaksoa suorittaville.

• Koulutuspäivät 12 vuodessa

Päivystys

• Ei päivystysvelvollisuutta yöllä

• Päivystyskertoimet ilta-ajan kiire-  
 vastaanotosta. 

• Iltakertoimen nosto vähintään   
 2.0-tasoon.

• Päivystysajan määritys Lääkärisopimuk- 
 seen alkamaan ma-to klo 16 ja pe klo 15.

Terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmän muutos jatkuu valtakunnal-
lisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Erityisesti seurannan 
alla on sote-uudistus ja siihen liittyvät hankkeet. Monessa paikassa 
suunniteltu tiimimalli ja yleislääkärin siirtyminen enemmän konsul-
tin rooliin tullee korostumaan terveyspoliittisessa keskustelussa. 
Hoitotakuulainsäädännön etenemistä seuraamme suurella mielen-
kiinnolla ja eri foorumeilla siihen kantaa ottaen.

Terveyspoliittinen ryhmä seuraa ajankohtaisia säädösmuutoseh-
dotuksia ja valmistelee tarpeen mukaan vastineita ja lausuntoja 
yleislääkärinäkökulma huomioiden. Ryhmä voi myös valmistella 
yleisessä terveyspoliittisessa keskustelussa esiin nousseita asioita 
yhdistyksen hallituksen käsiteltäviksi. 

Yhdistyksen sisäisinä järjestöasioina jatketaan edelleen aluetoimin-
nan kehittämisen tukemista. Yhteydet toiminnan eri tasoilta ja toi-
minnan eri alueilta pyritään pitämään toimivina ja kynnyksettöminä.

TERVEYSPOLITIIKKA



Yleislääkäri-lehti jatkaa työtään yleislää-
kärien ammattitaidon kehittämiseksi ja 
ammatti-identiteetin tukemiseksi. Leh-
den toimituksesta vastaa päätoimittaja 
Tero Harjuntausta. Tiedeosastosta vastaa 
tieteellinen toimitus puheenjohtajanaan 
ja tieteen 
toimittajana 
dosentti Arja 
Helin-Salmi-
vaara ja muina 
jäseninään lääketieteen tohtori, professori 
(tenure track) Tuomas Koskela ja lääketie-
teen tohtori Ilona Mikkola. Lehden tie-
teellisessä osiossa julkaistaan alkuperäis-
tutkimuksia, systemaattisia katsauksia ja 
yleislääketieteen väitöskirjaesittelyjä. Lehti 
kuuluu yleislääketieteen erikoislääkärikou-
lutuksen vaatimuksiin. 

Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenille, ter-
veyskeskuslääkäreille, yleislääketieteen-, 
työterveyshuollon- ja terveydenhuollon 
työikäisille erikoislääkäreille, geriatreille, 
Lääkäriliiton opiskelijajäsenille, viimei-
sen kuuden vuoden aikana laillistetuille 
lääkäreille, hyvinvointialueiden valmiste-
lun keskeisille henkilöille sekä muutamille 
pienille sidosryhmille. 

Lehden sisältöä kehitetään jatkuvasti 
muuttuva toimintaympäristö ja lukijoiden 
palautteet huomioon ottaen. Lehdessä 

julkaistaan kliinisiä ja tieteellisiä artikkelei-
ta sekä yleislääkärien omia mietteitä ja ra-
portteja paikallisista koulutuksista, muista 
tilaisuuksista ja alueellisesta toiminnasta. 
Osa lehdessä julkaistuista kliinisistä artik-
keleista julkaistaan myös Lääkärin tieto-

kannassa.

Tieteellisen toimi-
tuksen työskente-
lytavat on kuvattu 
nettisivuillamme. 

Julkaisufoorumin taso-oikeuden säilyt-
tämiseksi alkuperäisartikkelit käyvät läpi 
kaksois-sokkoutetun arvioinnin Tieteellis-
ten seurain valtuuskunnan (TSV) arvioin-
timenettelyn Journal.fi-palvelussa. TSV:n 
ehtojen mukaisesti lehti myös julkaistaan 
näköislehtenä netissä samanaikaisesti 
paperilehden kanssa. 

Valmistuneiden yleislääketieteen eri-
koislääkärien ja terveydenhuollon eri-
koislääkärien nimet julkaistaan lehdessä. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat 
säännöllisesti lehteen ja puheenjohtaja 
linjaa toimintaa omalla palstallaan.

Yhdistyksen kotisivut (www.yleislaakarit.fi) 
pidetään ajan tasalla, ja näkyvyyttä sosiaa-
lisessa mediassa pidetään yllä Facebookis-
sa, Twitterissä ja Instagramissa.
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Yhdistyksen koulutus järjestetään 
Lääkärien ammatillisen kehittymisen 
tuki ry:n (Pro Medico) periaatteiden 
mukaisesti (www.promedico.fi).

Yhdistyksen järjestämät koulutus-
tapahtumat ovat olleet vuosien 
ajan suosittuja ja vakiinnuttaneet 
paikkansa lääkäreille suunnattujen 
suurten tapahtumien joukossa. 
Kevätkoulutustapahtuma järjes-
tetään 25.5.2022 Kalastajatorpalla 
Helsingissä ja Yleislääkäripäivät 
24.–25.11.2022 totuttuun tapaan 
Marina Congress Centerissä Kata-
janokalla. Yhdistys seuraa Covid-19 
-pandemian kehitystä ja varautuu 
koulutusten järjestämisessä viran-
omaisrajoituksiin. Yleislääkäripäivien 
ohjelman suunnittelussa ovat muka-
na myös Suomen yleislääketieteen 
yhdistys, Nuorten Lääkärien yhdistys 
ja Terveydenhuoltolääkärit ry. 

Kevätkoulutustapahtuman 2023 ja 
Yleislääkäripäivien 2023 suunnittelu 
tullaan aloittamaan toimintakauden 
aikana yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

KOULUTUSTOIMINTA KANSAINVÄLINEN

TOIMINTA
Pohjoismainen yleislääketieteen 22. 
kongressi on sovittu pidettä väksi 
21.–23. kesäkuuta 2022 Stavan-
gerissa. Kongressin yhteydessä 
järjestettävään Nordic Leader  
Meetingiin osallistuu puheen-
johtaja.

Euroopan yleislääkäriliitto (UEMO) 
järjestää kokouksensa kasvokkain 
tai sähköisiä sovelluksia käyttäen, 
ja kokouksiin osallistuu yhdistyksen 
puheenjohtajisto.


