
Kulunut vuosi oli yhdistyksen (Suomen yleislääkärit 
– Allmänläkare i Finland – GPF ry) 93. toiminta
kausi. 

Vuosi 2013 oli perusterveydenhuollolle ja yleis
lääkärikunnalle levottomuutta aiheuttava. Valtiovallan sosi
aa li ja terveysuudistuksen liittäminen kuntauudistukseen 
osoittautui juuri niin vaikeaksi kuin oli odotettavissa. Perus
terveydenhuollon asemaa vahvistavaa ehdotusta ei maan halli
tus saanut aikaiseksi; ja tämän piti olla yksi näiden hankkeiden 
keskeisistä tavoitteista. Sen sijaan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos esitti oman ehdotuksensa perusterveydenhuollon järjes
tämiseksi.

Suomen yleislääkärit ry:n puheenjohtaja Arto Virtanen ko
kosi yhdessä professori Raimo Puustisen kanssa asiantuntija
ryhmän pohtimaan perusterveydenhuollon tulevaisuutta, 
ta voitteenaan muodostaa yleislääkärien yhteinen perustervey
denhuollon ja yleislääketieteen visio. Mukaan oli kutsuttu 
kattavasti yleislääketieteen toimijoita: edustajat Nuorten Lää
kärien Yhdistyksestä, sairaanhoitopiireistä, yliopistojen yleis
lääketieteen yksiköistä, Suomen yleislääketieteen yhdistyksestä, 
Terveydenhuoltolääkärit ry:stä sekä terveyskeskusten johtavat 
lääkärit verkostosta. Kokoonnuimme Vihterpaluun (Virossa) 
6.–7.9.2013. Työn tuloksena syntyi yhteinen näkemys, joka kir
jattiin Vihterpalun julistuksen nimellä. 

Pohjoismainen yleislääketieteen kongressi 21.–24.8.2013 
oli menestyksekäs: suomalaiset yleislääkärit olivat runsain jou
koin mukana. Kongressista vastasi SYLY, mutta GPF osallis
tui omalla panoksellaan kongressin valmisteluun ja toteutuk
seen. Tapahtuman yhteydessä kokoontuivat pohjoismaisten 
yleislääketieteen alan ammattiyhdistyksellisten ja tieteellisten 
yhdistysten edustajat vaihtamaan alan kuulumisia ja pohjusta
maan joka toinen vuosi järjestettävää Pohjoismaista yhdistys
ten edustajien yleislääkäriseminaaria. 

Vuoden 2014 Yleislääkäripäivät ja yleislääketieteen päi
vät päätettiin yhdistää ja tähän tähtäävä yhteistoiminta pääsi 
alkuun. Samoin aloitimme neuvottelut julkaisutoiminnan yh
teistyön tiivistämiseksi. Tavoitteena on saada yleislääketieteen 
yhdistyksen osiolle selvemmin erottuva omavastuinen osuus.

TERVEYSPOLITIIKKA
Suomen yleislääkärit ry:n terveyspoliittisen toiminnan paino
pisteenä vuonna 2013 oli meneillään oleva sosiaali ja ter
vey denhuollon rakenneuudistus ja siihen liittyvä kuntara
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siin. Järjestömme korosti perusterveydenhuollon avainasemaa 
terveydenhuollon kokonaismenojen hillitsijänä. Lähtökohtam
me oli toimivan perusterveydenhuollon mahdollisuus toteuttaa 
kaikenikäisiin asukkaisiin kohdistuvaa sairauksien ennaltaeh
käisyä, varhaista sairauksien diagnosointia ja hoitoa. Samalla 
paransimme terveydenhuollon vaikuttavuutta. 

Järjestömme toi esille perusterveydenhuollon näkökantoja 
suoraan valtakunnallisille päättäjille ja kehittäjille. Vaikutim
me myös aktiivisesti Suomen Lääkäriliiton kautta. Erityisesti 
herättelimme keskustelua monikanavaisen rahoituksen kor
vaamisesta yksikanavaisella rahoitusjärjestelmällä, joka ei enää 
mahdollistaisi osaoptimointia eli kustannuksien siirtämis
tä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon, kuntien ja 
val tion välillä. Sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus 
on tulevaisuuden tärkein perusterveydenhuollon ja erikoissai
raanhoidon ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toi
mivuuteen vaikuttava uudistus. Yhdistyksemme lähestyi asiaa 
kuntalaisen näkökulmasta eli palveluiden oikeaaikaisuuden ja 
hoitoketjujen saumattomuuden vaatimuksesta. Saumattomien 
palvelukokonaisuuksien syntyminen antaa myös perustervey
denhuollossa työskenteleville lääkäreille mahdollisuuden kes
kittyä potilaiden hoitamiseen jatkohoitopaikkojen järjestelemi
sen sijasta. 

Suomen yleislääkärit ry:n jäsenet edustivat yhteisiä terveys
poliittisia näkemyksiämme Suomen Lääkäriliiton asettamissa 
työryhmissä, terveyspoliittisessa jaoksessa ja terveyspoliittisis
sa aluevaliokunnissa. Yhdistyksemme koki tämän yhteistyön 
tärkeäksi vaikuttamisen keinoksi. Jäsenemme toivat peruster
veydenhuollon näkökulmaa esiin myös omien kuntiensa ja 
kaupunkiensa toimielimissä. 

Suomen yleislääkärit ry järjesti yhdessä muiden peruster
veydenhuollon vaikuttajatahojen kanssa kaksipäiväisen semi
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naarin, jossa käsiteltiin perusterveydenhuollon tulevai
suudennäkymiä. Seminaarin lopputuloksena pääsimme 
yhteiseen näkemykseen perusterveydenhuollon kehittä
mistarpeista ja tavoitteista ja hahmottelimme keinoja 
niihin pääsemiseksi.

Uudet kuntaliitokset ja mahdollisten uusien sotealu
eiden syntyminen muuttavat terveyskeskuksissa työs
ken televien lääkärien työolosuhteita ja tuovat mukanaan 
erilaisia työnkuvan muutoksia ja uusia yhteistyötahoja. 
Oleellista on, että lääkäri vastaa potilaan saaman hoidon 
kokonaisuudesta, joten hänellä täytyy olla mahdollisuus myös 
johtaa tiiminsä toimintaa. Toimintavuoden aikana korostimme 
lääkärin työhön liittyvää erityisvastuuta. 

Perusterveydenhuollon päivystyksessä tapahtunut palve
luiden keskittäminen ja perusterveydenhuollon ja erikoissai
raanhoidon päivystysten yhdistäminen jatkuivat. Yleislääkärit 
päivystävät usein yhteispäivystyspisteissä erikoissairaanhoidon 
lääkärien rinnalla. Päivystystoiminta on muuttunut vaativam
maksi ja kiire on lisääntynyt. Kiinnitimme erityistä huomiota 
päivystyksen työolosuhteisiin, palkkauksen oikeudenmukai
suuteen ja päivystysmallien toteuttamistapoihin.  

Suomen yleislääkärit ry seurasi maamme perusterveyden
huollossa tapahtuvia muutoksia ja siinä tärkeänä tukena olivat 
paikalliset aluetoimikuntamme. Jaoimme tietoa eri paikkakun
tien tekemistä ratkaisuista ja tuimme yleislääkäreitä työhön 
liittyvissä asioissa. 

EDUNVALVONTA
Yksi Suomen yleislääkärit ry:n tärkeimmistä tehtävistä on huo
lehtia perusterveydenhuollossa toimivien lääkärien työsken
te ly olosuhteista ja lääkärien työn vaativuuden mukaisesta 
palk kauksesta riippumatta siitä, minkälaisessa virka tai työ
suhteessa lääkäri on. Perusterveydenhuollolla on edelleen vai
keuksia saada lääkäreitä vakituisiin virkasuhteisiin ja siksi on 
ollut tärkeätä, että yhdistys toimii myös muiden kuin virkasuh
teisten lääkärien edunvalvojana. 

Edunvalvontamme keskeisiä tavoitteita on jo pitkään ollut 
lääkärien työmäärän kohtuullistaminen ja työssä jaksaminen. 
Nämä tärkeiksi näkemämme asiat olivat toiminnassa mukana 
myös kuluneen toimintavuoden aikana sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti. Edunvalvonnallinen näkemys oli esillä teh
dessämme yhteistyötä terveydenhuollon muiden toimijoiden 
kanssa.

Aluetoimikuntien kokouksissa käsiteltiin paikallisia ongel
mia niin hallintomalleihin kuin palkkaukseenkin liittyen. 
Alue toimikuntien aktiivisuus on vaihtelevaa, mutta usein ni
men omaan paikalliset ongelmat ovat saaneet aluetoimikun
nat ottamaan asioihin kantaa määrätietoisemmin. Paikalliset 
so pimukset ja toimintamallit ovat levinneet laajemmalle juuri 
alueellisen toiminnan kautta ja tästä ovat hyötyneet muutkin 
toimintayksiköt. Aluetoimikuntien pöytäkirjojen kautta pai
kalliset ongelmat ja niiden ratkaisut olivat toimintavuoden ai
kana esillä yhdistyksen hallituksessa. 

Perusterveydenhuollon lääkäritilanne oli edelleenkin mo
nin paikoin ongelmallinen ja tähän koko terveydenhuollon 
toimivuuden kannalta oleelliseen asiaan pyrittiin vaikuttamaan 
yhteistoiminnalla mm. Suomen yleislääketieteen yhdistyk

sen (SYLY) kanssa. Yhteis
työ jatkui myös yliopistojen 
yleislääketieteen laitosten ja 
sairaanhoitopiirien peruster
veydenhuollon yksiköiden 
kanssa.

Toimintavuoden tärkein 
edunvalvonnallinen asia oli 
lokakuussa hyväksytty kun
nallinen virkaehtosopimus. 
Tässä kaikki tavoitteemme 
eivät toteutuneet. Aiemmas
ta poiketen siirrettiin palkankorotusvaraa lääkärisopimuksen 
liitteiden välillä vastoin yhdistyksemme kantaa. Osa jo muu
tenkin minimaalisesta korotuksesta siirtyi päivystyskorvauk
siin, josta perusterveydenhuolto tulee kärsimään. Ratkaisu teh
tiin Lääkäriliiton valtuuskunnassa lokakuussa tiukan väännön 
jälkeen. Yleislää kärien esittämä ponsi siitä, että tämä ratkaisu 
huomioidaan tu levissa palkkaneuvotteluissa perusterveyden
huoltoa huomioiden hyväksyttiin yksimielisesti. Mikä on tä
män ponnen merkitys jatkossa tulee nähtäväksi.

JULKAISUTOIMINTA
Toimintavuosi oli lehden kahdeskymmeneskahdeksas (28). 
Vuoden aikana ilmestyi seitsemän (7) lehteä, joista yk si oli 
kaksoisnumero. Näissä oli yhteensä 280 paino si vua ja 110 ar
tikkelia ja kirjoitusta. Painos oli keskimäärin 11 400 kpl. Lehti 
lähetettiin yhdistyksen jäsenille, terve ys keskuslääkäreille, yleis
lääketieteen erikoislääkäreil le, työ terveyslääkäreille, Lääkärilii
ton opiskelijajäsenil le ja val mistuneille nuorille lääkäreille sekä 
eräille pienille avain ryh mil le.

Päätoimittajana toimi yleislääketieteen erikoislääkäri Ei
la Kujansuu Tampereelta ja toimitussihteerinä PäiviMaarit 
Luuk konen. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasivat meteorolo
gi Visa Salojärvi ja yleislääketieteen erikoislääkärit Paula 
Ko ho nenJalonen ja Juha Ahonen. Tieteellisenä toimittaja
na toimi professori SirkkaLiisa Kivelä. Lehden tieteelliseen 
neuvottelu kuntaan kuuluivat professorit Johan Eriksson, Sirk
ka KeinänenKiu kaan niemi, SirkkaLiisa Kivelä, Esko Kum
pusalo, Kari Mattila ja Kaisu Pitkälä. Lehden toimituskunta ja 
tieteellinen neuvottelukunta pitivät yhteiskokouksen lokakuus
sa 2013.

Lehdessä julkaistiin alkuperäistutkimuksia, yleislääketie
teen väitöskirjaesittelyjä ja short reportteja. 

Lehteä julkaistiin myös verkkoversiona osoitteessa www.
yleislaakarit.fi. Yhdistyksen verkkosivujen ilmeestä vastasi toi
mi tussihteeri PäiviMaarit Luukkonen. Yhdistyksen verkko
vastuuhenkilöinä toimivat terveyskeskuslääkäri Arto Virtanen 
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ja toimitussihteeri Luukko
nen. 

Lehden kirjoituspalkin
non 2012 saajaksi valittiin 
Leo Saukkoriipi kirjoituksel
laan Muistiinpanoja lääke
koulutuksesta, Yleislääkäri 
1/2012, vsk 28: 3031.

KOULUTUSTOIMINTA
Yhdistyksen koulutus järjes
tettiin Lääkärien ammatilli

sen kehittymisen tuki ry:n (Pro Medico) periaatteiden mukai
sesti (www.promedico.fi).

Yleislääkäripäivät järjestettiin Helsingissä 28.–29.11.2013 
yhteistyössä Nuorten Lääkärien yhdistyksen (NLY), Suomen 
yleislääketieteen yhdistyksen (SYLY), Terveydenhuoltolääkärit 
ry:n ja Työnohjaajalääkärien kanssa. Yleislääkäripäivät toteu
tettiin laajamuotoisena tapahtumana. Vuoden 2014 Yleislääkä
ripäivien suunnittelu aloitettiin toimintakauden aikana samo
jen yhteistyökumppanien kanssa.

Kevätkoulutustapahtuma järjestettiin 26.–28.4.2013 ja se 
suuntautui Tukholmaan. Matkalla tutustuttiin Södersjukhuse
tissa geriatrisen ensihoidon hoitopolkuun.

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Virtanen osallistui Poh
joismaisen yleislääketieteen kongressin (21.–24.8.2013, Tampe
re) valmisteluun sen johtoryhmän jäsenenä. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistystä edusti EQuiP:issä (European Association for 
Quality in General Practice/Family Medicine) Klas Winell. 
EQuiPin tavoitteena on auttaa eurooppalaisia jäsenmaitaan 
kehittämään omaa perusterveydenhuollon laatutyöskentelyään.

LAUSUNNOT
• Osteoporoosi Käypä hoito suositus
• Äitiysneuvolaopas

JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kalenterivuoden 2013 lopussa 
2 221. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Christina Fabian, Mik
ko Kangas, UllaKaija Lammi ja Risto Ihalainen.

VUODEN YLEISLÄÄKÄRI
Vuoden Yleislääkäriksi 2013 valittiin Ritva Lähteenmäki Lu
vial ta. Lähteenmäki oli kahdeksas (8) Vuoden Yleislääkärin 

kun nianosoituksen saanut lääkäri. Aiemmin yhdistys on 
valinnut kaksitoista (12) kertaa Vuoden Kunnallislääkä
rin.

VUOSIKOKOUS JA HALLITUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 26.4.2013 
Hel singissä, lisäksi pidettiin ylimääräinen yhdis tyksen 
kokous 28.11.2013, jossa muutettiin yhdis tyk sen sääntöjä. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Arto Virtanen 
Vantaalta. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Ulla Palmu 
Saarijärveltä. Hallituksen jäseninä olivat Juha Ahonen Espoos
ta, Timo Kosonen Ilmajoelta, Virpi Kuismanen Torniosta, 
Pirkko Miettinen Helsingistä, Kaisa NissinenPaatsamala Tu
rusta, Helena Nukari Savonlinnasta, Jussi Saarnisto Tampe
reelta, Kerkko Rantanen Porista, Paula Reponen Kajaanista, 
Kaarina Röning Kokkolasta ja Johanna Salmio Kouvolasta. 
Hallituksen sihteerinä toimi pääsihteeri Markku Annaniemi. 
Hallitus piti seitsemän (7) kokousta ja kokouspäiviä oli yhteen
sä 10. Hallituksen Tampereella pitämään kokoukseen osallistui 
Ruotsin aluelääkäriyhdistyksen (Svenska Distriktsläkarförening) 
pu heenjohtaja Ove An ders son.

Hallituksen asettamiin työryhmiin kutsuttiin myös
hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Työryhmien
kokoonpano oli seuraava:
Edunvalvonta: Ulla Pal mu pj, Timo Ko sonen, Helena Nuka
ri, Kaarina Röning, Johan na Salmio, Arto Virtanen.

Terveyspolitiikka: Kaisa NissinenPaatsamala pj, Virpi 
Kuismanen, Ulla Palmu, Paula Reponen, Jussi Saarnisto.

Yleislääkäri-lehden toimituskunta: Helena Nukari pj, 
Tero Harjuntausta, Virpi Kuismanen, Kerkko Rantanen, Jo
hanna Salmio. Toimituskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi 
päätoimittaja Eila Kujansuu, tieteellinen toimittaja SirkkaLii
sa Kivelä, toimitussihteeri PäiviMaarit Luukkonen, ilmoitus
vastaavat Juha Ahonen ja Paula KohonenJalonen kesäkuuhun 
asti ja Visa Salojärvi kesäkuusta eteenpäin.

Koulutus: Juha Ahonen pj, Paula KohonenJalonen, 
Pirkko Miettinen, Jussi Saarnisto, Arto Virtanen, Klas Winell. 
Ryhmän sihteerinä toimi Markku Annaniemi.

Talous: Arto Virtanen pj, Juha Ahonen, Timo Kosonen, 
Eila Kujansuu, Ulla Palmu, Klas Winell. Ryhmän sihteerinä 
toimi Markku Annaniemi.

ALUETOIMIKUNNAT
Aluetoimikuntia oli 14, joissa jäseniä yhteensä 59. Helsingissä 
toimi aluetoimikunnan sijasta Helsingin aluelääkäriyhdistyk
sen johtokunta (10 jäsentä) ja Espoossa Espoon terveyskeskus
ten lääkärit ry:n johtokunta (10 jäsentä). 

Aluetoimikunnat pitivät 19 kokousta sekä alueellisia neu
vottelutilaisuuksia terveyskeskuslääkäreille. Aluetoimikuntien 
kokousmuistiot käsiteltiin hallituksessa. Lyhennelmät halli
tuksen kokousten muistioista olivat luettavissa yhdistyksen 
kotisivuilla.

Aluetoimikuntien ja hallituksen yhteinen neuvottelutilai
suus pidettiin Helsingissä 28.11.2013.
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YHDISTYKSEN EDUSTUKSET
Lääkäriliiton hallituksessa yhdistystä edusti Helena Nukari. 
Lääkäriliiton valtuuskunnassa Yleislääkärit ja työterveyslääkä
rit vaalirenkaasta olivat Tero Harjuntausta, Mari Kärkkäinen, 
Pekka Niemelä, Helena Nukari, Jaana Puhakka, Raimo Puus
tinen, Paula Reponen, Johanna Salmio ja Arto Virtanen. 

Lääkäriliiton valiokunnissa toimivat v. 2013 seuraavat  
jäsenet:
Terveyspoliittinen HELSINKI: Jarmo Anttila, Tiina Hete
maa, Liisa Taskinen.
Professio HELSINKI: Satu Raumavirta, SatuMaaria Walle.
Edunvalvonta HELSINKI: Liisa Karttunen, Arto Virtanen. 
Terveyspoliittinen TURKU: Pekka Kirstilä, Katariina Kor
keila, Katriina Lähteenmäki.
Professio TURKU: Jaana JalavaBroman, Minna Kaarisalo, 
Suvi Vainiomäki.
Edunvalvonta TURKU: Jaana Franck, Pirjo Matintalo, 
Markku Vähätalo.
Terveyspoliittinen TAMPERE: Eila Kujansuu, Erkki Leh
tomäki, Petri Leiponen, Pirkko Ranki, Leena Uusitalo.
Professio TAMPERE: Elise Kosunen, Liisa Länsipuro.
Edunvalvonta TAMPERE: Jyrki Järvinen, Timo Kosonen, 
PaulaMaria Lehtipuu, Terhi Män tymaa, Hanna Pajulammi. 
Terveyspoliittinen KUOPIO: Olli Lappalainen, Terhi Savo
lainen.
Professio KUOPIO: Anneli Kuusinen, Juha Venäläinen.
Edunvalvonta KUOPIO: Margit Drotar, Minna Leppäkyn
näs.
Terveyspoliittinen OULU: Eila Erkkilä, Janne Liimatainen, 
Maarit Toivola, Seppo Voutilainen.
Professio OULU: Kari Askonen, Leena HakkarainenToivio, 
Irma Honkamaa, Mauri Laakso, Kati RetsuHeikkilä.
Edunvalvonta OULU: Virpi Kuismanen, Teija LoukusaNie
minen, Pekka Niemelä.

Lääkäriliiton jaoksissa toimivat v. 2013 seuraavat jäsenet:
Edunvalvontajaos: PaulaMaria Lehtipuu, Helena Nukari, 
Marjo ParkkilaHarju, Johanna Salmio.
Professiojaos: UllaKaija Lammi, Suvi Vainiomäki, Arto Vir
tanen.
Terveyspoliittinen jaos: Eila Kujansuu, Olli Lappalainen, 
Ul la Palmu, Terhi Savolainen. 

Lääkäriliiton yhteistyöelimet:
Eettinen neuvottelukunta: Leena VaresmaaKorhonen.
Luottamusneuvosto: Hanna Salmenpohja, Markku Kanerva.
Luottamuslääkäritoimikunta: Tuula Arvonen.
Toimitusneuvosto: Kaisa NissinenPaatsamala, Mikko Val
konen.
Lääkäriliiton laatuneuvosto: Sara SarjakoskiPeltola, Klas 
Winell.
Kehitysyhteistyöneuvottelukunta: Tom Klaile.
Lääkäripäivien johtoryhmä: Marjo ParkkilaHarju, Suvi 
Vainiomäki, Arto Virtanen.
eHealth-asiantuntijaryhmä: Mikko Nenonen, Marjo Park
kilaHarju, Arto Virtanen.
Lääkäripäivystystyöryhmä: Olli Lappalainen, Ulla Palmu.
Ala- ja paikallisosastotoiminnan jatkokehitystä suunnit-
televa työryhmä: Helena Nukari.
Lääkäriliiton johdon roolit ja rakenteet 2020 -työryhmä: 
Risto Ihalainen, Mikko Valkonen.
THL:n avohoidon luokitusten asiantuntijaryhmä: Arto 
Virtanen.
Sydänliiton lääketieteellinen neuvottelukunta: Kaisa Nis
sinenPaatsamala.

Lääkäriliiton hallituksen, valiokuntien ja työryhmien toi
mintaa seurattiin suullisten ja kirjallisten raporttien välityksel
lä Suomen yleislääkärit ry:n hallituksen kokouksissa.

TALOUS
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 80 euroa. Yleislääkärilehden 
julkaiseminen rahoitettiin lehden ilmoitustuloilla. Myös 
osin ko ja korkotuloja käytettiin toiminnan rahoittamiseen. 
Tilin tarkastajana toimivat KPMG:stä Heidi Vierros ja toimin
nantarkastajana Mikko Murtonen, varatilintarkastajina Mikko 
Kangas ja KPMG:stä Kai Salli.

TOIMISTO
Yhdistyksen toimisto toimi vuok ratiloissa Lääkäritalossa Hel
singissä. Yhdistyksen toi mis tosihteerinä työskenteli Päi vi
Maa rit Luuk ko nen. Yh dis tyksen pääsihteerinä toimi Mark ku 
Annaniemi.


