


TERVEYSPOLITIIKKA
Perustuslakivaliokunta totesi vuonna 2014 hallituksen esi-
tyksen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudeksi järjestämis-
malliksi perustuslain vastaiseksi. Sote-lain säätäminen jäi 
tulevan eduskunnan tehtäväksi. Lain säätäminen on siirtynyt 
edelleen vuodelle 2016. Suomen yleislääkärit GPF ry haluaa 
tulevan toimintavuoden aikana jatkaa perusterveydenhuollon 
näkemystensä esittämistä päättäjille: Laaja perusterveyden-
huollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön välinen integ-
raatio ja toimivan yhteistyön luominen eri toimijoiden välille 
tarvitsee nimenomaan perusterveydenhuollon lääkärien asi-
antuntijuutta toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.  
Uuteen sote-ratkaisuun olisikin sisällytettävä uusia peruster-
veydenhuoltoa paremmin tukevia määräyksiä. 

Kutakuinkin nykyisen sairaanhoitopiirin kokoisen maa-
kuntatoimijan saadessa koko sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisvastuun on vaarana erikoissairaanhoidon näke-
mysten korostuminen ja uusien tehtävien siirtyminen eri-
koissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ilman tarvit-
tavia henkilöstö- ja taloudellisia resursseja. Tulevaisuudessa 
perusterveydenhuolto tarvitseekin johtamiseen koulutettu-
ja, päteviä ja osaavia lääkärijohtajia, jotka hallitsevat laajas-
ti sote-kenttää sen kaikilla tasoilla. Sote-alueiden kehittä-
misryhmiin pyritään saamaan hyvä perusterveydenhuollon 
lääkäri edustus. GPF:n kanta on, että perusterveydenhuollon 
palvelut pitää järjestää lähellä potilasta.

GPF haluaa kehittää perusterveydenhuoltoa toiminta-
ympäristössään tapahtuviin muutoksiin sopivaksi. Haastee-
namme on sovittaa toimintatapamme vastaamaan kaikkien 
ikäluokkien tarpeita. Haluamme olla mukana kehittämässä 
sähköisiä palvelukanavia ja mahdollistamassa sähköistä vies-
tinvälitystä potilaiden ja ammattilaisten välillä. Sähköisten 
eArvopalvelujen, Kanta-arkiston, OmaKannan, potilaspor-
taalien ja hoitokoordinaattoreiden hyödyntäminen muuttaa 
lääkärien työnkuvaa kohti konsultin roolia. Haasteemme on 
löytää tasapaino suoran potilasvastaanottotyön ja virtuaa-
lisen lääkärintyön välillä. Periaatteemme on, että jokaisel-
la potilaalla on oltava mahdollisuus saada tarvittaessa myös 
lääkärin kannanotto ilman välikäsiä. Tämä voidaan järjestää 
joko vastaanottokäynnillä, puhelinkontaktina tai erilaisia 

sähköisiä viestinvälityksiä hyödyntäen. Haluamme korostaa 
potilaan oikeutta riittäviin ja lääketieteellisesti oikein suun-
nattuihin tutkimuksiin ja lääkärin asettamaan diagnoosiin ja 
sen edellyttämään hoitoon. Kannatamme järkevää työnjakoa 
eri henkilöstöryhmien kesken, mutta hoitotiimin ja potilaan 
kanssa yhteisymmärryksessä laadittu hoitosuunnitelma on 
aina lopulta lääkärin vastuulla. Hoitosuunnitelman mukai-
nen hoito toteutetaan tarvittaessa tiimityönä. Tätä tiimiä 
johtaa hoitovastuussa oleva lääkäri.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on torjua väestön 
eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tämä toteutuu taloudelli-
simmin hyödyntämällä tehokkaasti perusterveydenhuollon 
palveluita. Erityisesti lääkäripalveluiden saatavuutta täytyy 
parantaa. Sote-ratkaisuissa onkin huomioitava perustervey-
denhuollon lääkäriresurssien vakava vaje. Siirtämällä henki-
löresursseja erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon 
voimme todeta ja hoitaa sairauksia oikea-aikaisesti ja estää 
niiden pahenemista. Samalla erikoissairaanhoidon kustan-
nukset pienenevät. 

Meillä on edelleen käytössämme useita erilaisia potilas-
tietojärjestelmiä jopa samassa tuottajaorganisaatiossa. Nämä 
järjestelmät eivät pysty siirtämään tärkeitäkään terveystie-
toja eri ohjelmistojen välillä. Puuttuvat tiedot vaarantavat 
potilasturvallisuutta ja lisäävät turhaa työtä ja viiveitä hoidon 
suunnittelussa. Tietojärjestelmien jatkuvat toimintahäiriöt 
muodostavat vakavan uhkan potilaillemme. Viemme esille 
tulevista ongelmista tietoa myös viranomaisille.

Odotamme kovasti alueellisen, yhteisen, koko tervey-
den- ja sosiaalihuollon kattavaa tietojärjestelmää. Jäsenemme 
osallistuvat aktiivisesti tietojärjestelmien kehittämistyöhön. 

Perusterveydenhuollossa on edelleen lääkärivajetta joka 
on helpottamaan päin. Erityisesti on pulaa kokeneista yleis-
lääkäreistä, jotka vastaavat perusterveydenhuollon lääkäri-
palveluista. Tavoitteemme on, että perusterveydenhuollos-
sa toimivilla lääkäreillä on yleislääketieteen erikoislääkärin 
pätevyys tai riittävän pitkä kokemus yleislääkärin työstä. 
Osaamisen ja kokemuksen on näyttävä myös lääkärien palk-
kauksessa, jota tulee kehittää soveltumaan tulevaan toimin-
nanmuutokseen. Terveyskeskuksen lääkärien työntehtävissä 
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pitää huomioida erityisosaaminen ja työnkuvaa pitää voida 
räätälöidä lääkärin kiinnostuksen mukaisesti. Tavoitteemme 
on, että yleislääkäri pystyy hallitsemaan työpäivänsä sisältöä 
ja samalla pitämään työmääränsä kohtuullisena. Työaikana 
on ehdittävä myös kehittää osaamista ja arvioida toimintaa. 

Yleislääkärin vastaanotolla selvitetään useita sairauksia, 
toimenpiteitä, tutkimuksia ja hoito-ohjeita samanaikaisesti. 
Vaikka hoitokäynnin sisällön analysointi onkin toiminnan 
kehittämisen kannalta tärkeää, ei lyhyen vastaanottokäynnin 
aikana voida edellyttää erilaisten aikaa vievien raportoin-
ti-koodien merkitsemistä. Syntyvä tieto voi olla virheellistä 
ja vajavaista. 

Seuraavien toimintavuosien haasteena on erilaisten poti-
lasryhmien tarpeiden tiedostaminen ja huomioiminen. Mei-
dän on oltava etulinjassa potilasryhmien segmentoimisessa 
eritasoisiin hoitolinjoihin. Esimerkiksi lyhyen asian potilaat 
voidaan erottaa omalle pikavastaanotolle erilleen vaativam-
pien potilaiden hoitolinjoista.

Jatkamme tulevanakin toimintakautenamme peruster-
vey denhuollossa toimivien yleislääkärien näkemysten nosta-
mista esiin keskusteluissa ja viemme viestiämme päättäjäta-
hoille.

EDUNVALVONTA
Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme aktiivisesti 
Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme virkaehtosopi-
musneuvotteluihin sekä työehtojen kehitykseen. Tuemme 
edelleen paikallista neuvottelutoimintaa ja vaikutamme suo-
raan sekä paikallisiin että valtakunnallisiin päättäjiin. 

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten 
reaaliansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskente-
lyolosuhteet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien vaativuu-
den mukainen palkkaus virka- tai työsuhteesta riippumatta.  

Suomeen aiotaan neuvotella kuluvan vuoden aikana uusi 
Lääkärisopimus, missä ei enää olisi jakoa terveyskeskus- ja 
sairaalaliitteisiin. Lääkärisopimuksen allekirjoitus pöytä-
kirjas sa on jo kirjattuna sopijaosapuolten yhteinen näke-
mys asiasta. Allekirjoituspöytäkirjassa on pohdittu kahta eri 

palkka mallia. Toinen olisi perinteinen tehtävien vaativuu-
teen perustuva malli, joka toimisi erikoissairaanhoidossa ja 
niissä perusterveydenhuollon tehtävissä, missä ei makseta 
käyntipalkkioita. Toinen malli sisältäisi sel keän käyntien 
vaativuusluokitteluun perustuvan suoriteosan ja toimisi avo-
terveydenhuollon vastaanotoilla. Uuden Lääkärisopimuksen 
työ ryhmänä toimii Lääkäriliiton edunvalvonta jaos, mis-
sä meillä on hyvä edustus ja mahdollisuus tuoda kantamme 
esil le.

Tavoitteenamme on palkkamalli, jossa on vahva perus-
palkka turvaamassa ansiotason ja riittävän suuri suoriteosuus 
kannustamassa. Tavoitteena on saada malliin kannuste myös 
hoidon jatkuvuudelle. Hoidon jatkuvuus ja lääkäreiden sitou-
tuminen saman väestön hoitoon on tärkeää ja tuo kustannus-
tehokkuutta. Ohjaamisesta ja kehittämisestä tulee myös 
mak saa asianmukainen korvaus.

Liitteiden yhdistyessä ei tule luopua toimenpidejärjestel-
mästä kokonaan, vaan sitä voidaan kehittää toimivammaksi. 
Konsultaatio- ja lausuntopalkkiot tulee säilyttää uudessakin 
sopimuksessa, mutta suurin osa aiemmista toimenpiteistä 
voidaan sisällyttää suunnitteilla oleviin käyntipalkkioihin. 
Uuteen palkkamalliin siirryttäessä lääkäreiden ansiotasoa 
tulee seurata tarkoin ja tarvittaessa korjata epäkohdat.

Liitteiden yhdistämisen myötä paineet yhdenmukaiselle 
työajalle lisääntyvät. Tavoittelemme, ettei nykyistä 37 viik-
kotyötuntia ainakaan pidennetä. Työterveyslaitoksen vuonna 
2012 tekemä työhyvinvointikysely ei tue työajan pidentämis-
tä. Osa-aikatyöhön siirtymistä suunnitellaan nykyiselläkin 
työajalla yhä enemmän työssä jaksamisen takia.

Sote-uudistus tuo paineen harmonisoida lääkäreiden 
palkkoja ja muita palvelussuhteen ehtoja, kun terveyspalve-
luiden tuottajina toimivat jatkossa nykyisiä kuntia ja kunta-
yhtymiä huomattavasti suuremmat toimijat. Siitä huolimatta 
tulee huomioida erilaiset työskentelyolosuhteet ja työnvaati-
vuus eri puolilla Suomea. Mahdollisuus paikalliseen sopimi-
seen on säilytettävä. Tulevaan sote-ratkaisuun vaikutamme 
myös Lääkäriliiton lausunnonantajajärjestönä. 

Työmatkat eri toimipisteisiin voivat muodostua hyvinkin 
pitkiksi nykyisiä kuntia huomattavasti suurempien toimijoi-



den toimiessa jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotta-
jina. Lääkärin päätoimipaikka tuleekin nimetä ja työmatka 
muihin toimipisteisiin huomioida työaikana.  

Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen rakenneuudistuk-
sen mukaan (STM 9.1.2016) terveyskeskuksiin suunnitellaan 
kiirevastaanottoa iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä lisää huo-
mattavasti terveyskeskusten lääkäritarvetta, muuten päivä-
aikaiseen toimintaan ei riitä tarpeeksi lääkäreitä. Tavoittee-
namme on pitää kiirevastaanotto vapaaehtoisena. Virka-ajan 
jälkeinen työ tulee olla kunnolla korvattua ja työskentelyolo-
suhteiden tulee olla asialliset.

Mielestämme riittävät päiväaikaiset resurssit tuovat 
paremman ja edullisemman ratkaisun myös kiireellisten po-
tilaiden hoitoon. Kiirevastaanotto ilman asianmukaisia tut-
kimus- ja konsultaatiomahdollisuuksia virka-ajan jälkeen ei 
ole nykypäivää. 

JULKAISUTOIMINTA
Yleislääkäri-lehti jatkaa työtään yleislääkärien ammattitai-
don ja ammatti-identiteetin kehittämiseksi. Lehden toimi-
tuksesta vastaa päätoimittaja Tero Harjuntausta. Tiedeosas-
ton tasosta vastaa tieteellinen toimitus puheenjohtajanaan 
emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä ja muina jäseninä 
lääke tieteen tohtori Tuomas Koskela ja professori Pekka 
Män tyselkä. Lehden tieteellisenä toimittajana jatkaa eme-
rita professori Sirkka-Liisa Kivelä. Lehden tieteellisessä 
osiossa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, yleislääketieteen 
väitöskirjaesittelyjä ja lyhyitä alkuperäistutkimuksia (short 
report). Lehti kuuluu yleislääketieteen erikoislääkäritutkin-
non vaatimuksiin.

Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenille, terveyskeskuslääkä-
reille, yleislääketieteen-, työterveyshuollon- ja terveyden-
huol lon työikäisille erikoislääkäreille, viimeisen neljän vuo-
den aikana laillistetuille lääkäreille sekä muutamille pienille 
sidos ryhmille.

Lehden sisältöä kehitetään jatkuvasti muuttuva toimin-
ta ympäristö ja lukioiden palautteet huomioon ottaen. Leh-

dessä julkaistaan kliinisiä ja tieteellisiä artikkeleita sekä 
yleis lääkärien omia mietteitä ja raportteja paikallisista koulu-
tuksista ja muista tilaisuuksista.

Valmistuneiden yleislääketieteen erikoislääkärien ja ter-
vey denhuollon erikoislääkärien nimet julkaistaan lehdessä. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet kirjoittavat säännöllisesti 
leh teen ja puheenjohtaja linjaa toimintaa omalla palstallaan.

Yhdistyksen kotisivut (www.yleislaakarit.fi) pidetään 
ajan tasalla. Tieteellisen toimituksen työskentelytavat on ku-
vattu nettisivuillamme. Lehden ulkoasua uudistetaan.

KOULUTUS
Yhdistyksen koulutus järjestetään Lääkärien ammatillisen 
kehittymisen tuki ry:n (Pro Medico) periaatteiden mukai-
sesti (www.promedico.fi)

Kevätkoulutustapahtuma järjestetään 13.5.2016. 

Yleislääkäripäiville Helsingissä 24.–25.11.2016 tullee 
osallistumaan yli 600 lääkäriä. Päivät järjestetään yhteis-
työssä usean muun yhdistyksen kanssa: Suomen yleislääke-
tieteen yhdistys (SYLY), Nuorten Lääkärien yhdistys 
(NLY), Terveydenhuoltolääkärit ry ja Työnohjaajalääkärit. 
Ta voitteemme on ollut vakiinnuttaa tapahtuma lääkäreille 
suunnattujen suurten tapahtumien joukkoon. Tämä näyttää 
toteutuvan myös vuoden 2016 Yleislääkäripäivien osalta. 

Vuoden 2017 Yleislääkäripäivien suunnittelu aloitetaan 
toimintakauden aikana samojen ja muiden soveltuvien yh-
teistyökumppaneiden kanssa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suomen yleislääkärit ry osallistuu Pohjoismaiseen yleislääkä-
riseminaariin, joka järjestetään 25.–26.8.2016 Helsingissä. 

Toimintakauden aikana osallistutaan UEMO:n kokouksiin, 
joissa suomalaisia lääkäreitä edustaa Lääkäriliitto. Kokouk-
set pidetään 10.–11.6.2016 ja 21.–22.10.2016.
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