
K ulunut vuosi oli yhdistyksen (Suomen yleislääkärit – 
Allmänläkare i Finland – GPF ry) 94. toimintakausi. 

Vuosi 2014 oli perusterveydenhuollolle ja yleis
lääkärikun nalle jälleen kerran levottomuutta ai

heuttava. Valtiovallan so si aali ja terveysuudistuksen liittämi
nen kun tauudistukseen osoittautui juuri niin vaikeaksi kuin oli 
odotettavissa, ei kä kun tauudistuksesta tullut mitään. Perusterve
ydenhuollon ase maa vahvistavaa ehdotustakaan ei maan halli
tus saanut ai kai seksi – ja tämän piti olla yksi näiden hankkeiden 
kes keisistä tavoitteista. Maan johdon keskittyessä soteratkaisun 
kehittelyyn muuta merkittävää valtiovallan taholta ei tapahtunut
kaan. Lopullisemmin soteratkaisu siirtyikin sitten vuodelle 2015. 

Vuoden 2014 Yleislääkäripäivät olivat yleislääkäreille mer
kityksellinen tapahtuma. Saimme vuosien tauon jälkeen jär
jestettyä menestykselliset Suomen yleislääkärit ry:n ja Suomen 
yleislääketieteen yhdistyksen yhteiset Yleislääkäripäivät. Päivät 
olivat suurimmat Yleislääkäripäivät kautta aikain ja saivat hyvän 
vastaanoton. Tilojen osoittauduttua riittämättömiksi jouduim
me sulkemaan ilmoittautumisen ennenaikaisesti, eivätkä kaikki 
halukkaat kollegat päässeet mukaan. Olimme iloisia ja ylpeitä 
saadessamme Maailman yleislääkäriliiton WONCA:n presidentin 
professori Michael Kiddin päiviämme avaamaan. Paikalla olleet 
muistavat varmaan sen vahvan kannustavan tunnelman, jonka 
puhe nosti ilmoille. Muistakaa: ”Viisikymmentä prosenttia on 
terveydenhuollon ongelmien ratkaisu”. Tällä Kidd tarkoittaa, että 
tarvittava yleislääkäreiden osuus lääkärikunnasta on 50 %.

Pohjoismaiseen yleislääkäriseminaariin Reykjavikissa 
4.–6.9.2014 osallistuivat yhdistyksestämme puheenjohtaja Arto 
Virtanen ja varapuheenjohtaja Ulla Palmu. Tässä joka toinen 
vuosi järjestettävässä seminaarissa kokoontuivat pohjoismais
ten yleislääketieteen alan ammattiyhdistyksellisten ja tieteellisten 
yhdistysten edustajat vaihtamaan alan kuulumisia oppien toinen 
toisiltaan. Suomen yleislääketieteen yhdistystä edustivat heidän 
puheenjohtajansa. Yleislääketieteen alan yhdistystemme yhteistyö 
onkin lähtenyt kehittymään myönteisesti yhteisten päivien myötä. 

 TERVEYSPOLITIIKKA
Suomen yleislääkärit ry:n terveyspoliittisen toiminnan suurim
pana haasteena on vuoden 2014 kuluessa ollut valtakunnallista 
sosiaali ja terveydenhuoltoa mullistavan rakenneuudistuksen ja 
siihen liittyvän kuntarakenneuudistuksen valmistelu. Uudistuk
sen tavoitteeksi on asetettu terveys ja sosiaalipalveluiden tehos
taminen ja kustannusten vähentäminen palveluiden laadusta tin
kimättä. Olemme aktiivisesti tuoneet puheenjohtajamme johdolla 
eri foorumeilla esiin näkemyksiämme erilaisten järjestämis ja ra
hoitusmallien vaikutuksesta suomalaisen perusterveydenhuollon 
toimintaan. Näkemyksenämme on, että perusterveydenhuollon 
vahvistaminen on tärkeä keino parantaa koko terveydenhuollon 
vaikuttavuutta ja vähentää kokonaiskustannuksia.
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 Viestinnässämme olemme korostaneet, että sosiaali ja ter
veydenhuollon palveluiden riittävä integraatio vastaa väestömme 
tulevan ikärakenteen aiheuttamiin haasteisiin, mutta ei välttämät
tä poista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä 
resurssiongelmia. Resurssien uudelleen allokointi on välttämä
töntä terveydenhuollon toimivuuden ja kustannusten hallinnassa. 
Perusterveydenhuolto onkin avainasemassa sairauksien ennalta
ehkäisijänä ja seulojana. Viestinämme onkin ollut hallita kustan
nuksia tehokkaasti takaamalla potilaille toimiva, potilasta lähellä 
oleva ja siten paikalliset olosuhteet tunteva perusterveydenhuolto. 
Uuden soteratkaisun olisikin sisällytettävä uusia perusterveyden
huoltoa paremmin tukevia määräyksiä. 

Olemme tuoneet esiin potilaidemme oikeuden tasaarvoi
siin, laadukkaisiin ja vaikuttaviin terveyspalveluihin. Toimivat ja 
erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä rakennetut hoitoketjut 
parantavat potilasturvallisuutta ja mahdollistavat potilaiden oi
keaaikaisen siirtymisen joustavasti ja viiveettä perusterveyden
huollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Jäsenistömme on osallis
tunut alueillaan hoitoketjujen rakentamiseen. 

Vuoden 2014 aikana osallistuimme keskusteluihin tulevasta 
kuntarakenteesta ja uusien terveydenhuoltoalueiden luku määrästä 
ja tehtäväjaosta palveluiden järjestäjien ja tuottajien välillä. Olem
me kannattaneet riittävän vahvoja palvelujen järjestäjiä ja laaduk
kaita tuottajia, jotka pystyisivät tarjoamaan potilaille tarvittavat 
palvelut turvallisesti ja riittävän lähellä. Tämä ei kuitenkaan saa 
johtaa lääkäreiden tai muiden terveyden ja sosiaalihuollon työn
tekijöiden päivittäisten työmatko jen kohtuuttomaan pidentymi
seen. Jokaisella työntekijällä, myös lääkärillä, on oltava oma työ
piste, josta siirtyminen toiseen tapahtuu työaikana.

Eduskunnassa on käsitelty lukuisia erilaisia sotepalvelui
den järjestämis ja rahoitusmalleja. Parasta perusterveydenhuol
lon asiantuntijapoolia edustava järjestömme onkin nostanut esiin 
omia perusterveydenhuollon näkemyksiämme suo raan valtakun
nallisille päättäjille ja kehittäjille. Vaikutimme myös aktiivisesti 
Suomen Lääkäriliiton esittämiin kannanottoihin. Jatkoimme jo 
vuonna 2013 alkanutta keskus telua monikanavaisen rahoitus
mallin korvaamisesta yksikanavaisella rahoitusjärjestelmällä. 
Tällaisella järjestelyllä voisimme ehkäistä kustannusten osaopti
mointia eli siirtämistä kustannuksia erikoissairaanhoidon ja pe
rusterveydenhuollon, kuntien ja valtion välillä. Olem me pitäneet 
sosiaali ja terveydenhuollon rakenne uudistusta välttämättömänä 
perusterveydenhuollon ja eri koissairaanhoidon sekä perusterve
ydenhuollon ja sosiaalihuollon toimivuuteen vaikuttavana uudis
tuksena. Ha luamme katsoa terveydenhuollon palveluiden toimi
vuutta asiakasnäkökulmasta. Yhdistyksemme onkin korostanut 
keskusteluissa kuntalaisen asemaa palveluiden oikeaaikaisena 
käyttäjänä, joka tarvittaessa siirtyy hoitoketjussa saumattomasti 
tarvitsemiensa palveluiden välillä. Joustavat ja oikeaaikaisesti 
käytettävissä olevat palvelukokonaisuudet antavat myös perus
terveydenhuollossa työskenteleville lääkäreille mah dollisuuden 
keskittyä potilaiden hoitamiseen jatkohoito paik kojen järjestelemi
sen sijasta. 

Suomen yleislääkärit ry:n jäsenet ovat vieneet terveyspoliitti
sia kannanottojamme Suomen Lääkäriliiton asettamiin työryh
miin, terveyspoliittiseen jaokseen ja terveyspoliittisiin aluevalio
kuntiin. Yhdistyksemme on kokenut tämän yhteistyön tärkeäksi 
vaikuttamisen keinoksi. Jäsenemme ovat tuoneet näkökulmaam

me esiin myös omien kuntiensa ja kaupunkiensa työpaikoilla ja 
toimielimissä. 

Sosiaali ja terveydenhuollon integraatio vaikuttaa väistä
mättä myös perusterveydenhuollon parissa työskentelevien jä
sentemme työolosuhteisiin ja työnkuvaan. Olemme ennakoineet 
näitä muutoksia ja keskustelleet sopivista ratkaisuvaihtoehdoista. 
Pidämme erittäin tärkeänä, että lääkärillä on oikeus päättää po
tilaansa hoidon kokonaisuudesta ja johtaa hoitotiiminsä toimin
taa. Painotamme myös lääkärin työhön liittyvää vastuuta ja siihen 
kuuluvaa päätösvaltaa.

 EDUNVALVONTA
Toimintavuoden alussa 1.3.2014 astui voimaan työllisyys ja kas
vusopimukseksi nimetty uusi kunnallinen virkaehtosopi mus. 
Kaikki tavoitteemme eivät toteutuneet. Aiemmasta poi keten 
siirrettiin palkankorotusrahaa lääkärisopimuksen liit teiden välillä 
vastoin yhdistyksemme kantaa. Osa pieneksi jää neestä palkanko
rotusrahasta siirtyi päivystyskorvauksiin ja etenkin yöpäivystyksiä 
tekevien sairaalalääkäreiden hyväksi. 

Valtuuskunnan kokouksessa syksyllä 2013 hyväksytty liit
teiden väliseen rahan siirtoon liittyvä Yleislääkäreiden esittä mä 
ponsi on pidetty aktiivisesti esillä. Rahaa tulee siirtyä ponnen 
mukaisesti tulevissa palkankorotusneuvotteluissa takaisin terve
yskeskusliitteeseen.

Virkaehtosopimuksen jälkimmäisen kauden 1.1.2016–31.1. 
2017 palkankorotustavoitteita ja mahdollisen optiovuoden myötä 
tulevia tekstimuutoksia on linjattu toimintavuoden ai ka na tulevia 
kesäkuun 2015 loppuun mennessä käytäviä valta kun nal lisia neu
votteluita varten.

Soteuudistus tulee vaikuttamaan terveydenhuollon orga
nisaatioihin. Olemme käyneet läpi muutosten myötä aiheutuvia 
mahdollisia neuvoteltavia edunvalvonnallisia asioita, kuten har
monisaatio, työsuhdetur va ja matkakorvaukset. Em me hyväksy 
liitteiden välistä palkka tai työaikaharmonisaatiota.

Virkaehtosopimuksessa on sovittu neljän kehittämistyöryh
män perustamisesta. Yh distyksemme varautui osallistumaan kaik
kiin kolmeen yleislääkäreitä koskevaan työryhmään. Ryhmät eivät 
vielä aloittaneet toimintaansa kuluneen toimintavuoden aikana. 

Yhdistyksemme vaikutti edunvalvontaan sekä paikallistasolla 
aluetoimikuntien kautta että valtakunnallisesti Lääkäriliiton halli
tuksessa, valtuuskunnassa, jaoksissa ja alueellisissa valiokunnissa. 

Aluetoimikuntien pöytäkirjojen kautta paikalliset ongelmat 
ja niiden ratkaisut sekä paikalliset sopimukset ja toimintamallit 
olivat toimintavuoden aikana esillä yhdistyksen hallituksessa.

 JULKAISUTOIMINTA
Toimintavuosi oli lehden kahdeskymmenesyhdeksäs (29). Vuoden 
aikana ilmestyi kahdeksan (8) numeroa. Näissä oli yhteensä 320 
painosivua ja 132 artikkelia ja kirjoitusta. Painos oli keskimäärin 
10725 kpl. Lehti lähetettiin yhdistyksen jäsenille, terveyskeskus
lääkäreille, yleislääketieteen, työterveyshuollon ja terveyden
huollon työikäisille erikoislääkäreille, vuonna 2009–2013 lail
listetuille lääkäreille sekä eräille pienille avain ryh mille. Vuoden 
aikana tarkastettiin lehden levikki.

Päätoimittajana toimi yleislääketieteen erikoislääkäri Eila 
Kujansuu Tampereelta ja toimitussihteerinä graafisen viestinnän 
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insinööri PäiviMaarit Luuk ko nen. Lehden ilmoitusmyynnistä 
vas tasi meteorologi Visa Salojärvi. Tieteellisenä toimittajana toi
mi professori SirkkaLiisa Kivelä. Lehden tieteelliseen neuvotte
lukuntaan kuuluivat professorit Johan Eriksson, Sirkka Keinä
nenKiukaanniemi, SirkkaLiisa Kivelä, Elise Kosunen, Pekka 
Mäntyselkä ja Kaisu Pitkälä. 

Lehden sisältö oli monipuolinen: siihen kuului yleislääkä
rin kannalta kiinnostavia kliinisiä artikkeleita, tietoa yhdistyk
sen toiminnasta, paikallisista tapahtumista ja koulutuksista se kä 
pu heen johtajan ja hallituksen jäsenten kirjoituksia ajankohtai sista 
ter veyspoliittisista ja edunvalvonnallisista asioista.

Lehden tieteellisessä osiossa julkaistiin alkuperäistutki muk
sia, yleislääketieteen väitöskirjaesittelyjä ja lyhyitä alkuperäistutki
muksia (short report). 

Lehti oli luettavissa ver kosta ilman salasanoja. Verkko
versios ta poistettiin reseptilääkeilmoitukset lääkemarkkinointi
lain noudattamiseksi. Tyhjiltä sivuilta tehtiin linkit kyseisten 
fir mojen nettisivuille, jotta lehden verkkoversiolla olisi lisäarvoa 
mainostajille.

Kirjoituspalkintoraati valitsi lehden parhaaksi kirjoitukseksi 
Marja ManninenOllbergin artikkelin Saattohoito Nurmijärven ter
veyskeskuksessa – Palliatiivinen hoitoketju. Kirjoitus ilmestyi Yleis
lääkärin numerossa 4/2013 (Yleislääkäri 4/2013; vsk 28, 15–17).

 KOULUTUSTOIMINTA
Yhdistyksen koulutus järjestettiin Lääkärien ammatillisen ke hit
ty misen tuki ry:n (Pro Medico) periaatteiden mukaisesti (www.
promedico.fi).

Yleislääkäripäivät järjestettiin Helsingissä 27.–28.11.2014 yh
teistyössä Nuorten Lääkärien yhdistyksen (NLY), Suomen yleis
lääketieteen yhdistyksen (SYLY), Terveydenhuoltolääkärit ry:n 
ja Työnohjaajalääkärien kanssa. Yleislääkäripäivien yhteydessä 
järjestettiin myös Yleislääketieteen päivät ja luentolinjoja oli neljä 
aiemman kolmen sijaan. Osallistujia oli ennätykselliset 495, mu
kaan lukien luennoitsijat ja näytteilleasettajat. Pääluennoitsijana 
oli WONCA:n presidentti Michael Kidd. Vuoden 2015 Yleislää
käripäivien suunnittelu aloitettiin toimintakauden aikana samojen 
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Kevätkoulutustapahtuma järjestettiin 10.–12.4.2014, osal
lis tujia oli 29. Tapahtuma suuntautui Viron Vihterpaluun, jossa 
ajankohtaisten terveyspolitiikkaan ja edunvalvontaan liittyvien 
luentojen lisäksi tutustuttiin paikalliseen terveyskeskukseen, Jär
veotsa Perearstikeskukseen. 

 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Toimintakauden aikana osallistuttiin UEMO:n kokouksiin, joissa 
suomalaisia lääkäreitä edustaa Lääkäriliitto. Yhdistystä edusti ko
kouksissa Ulla Palmu. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Virtanen ja varapuheenjoh
taja Ulla Palmu osallistuivat Pohjoismaiseen yleislääketieteen se
minaariin 4.–6.9.2014 Islannissa. 

EQuiPin (European Association for Quality in General 
Practice/Family Medicine) tavoitteena on auttaa eurooppalai
sia jäsenmaitaan kehittämään omaa perusterveydenhuollon 
laatutyös kentelyä. Yhdistys ei osallistunut menneellä kaudella 
EQuiPin kokouksiin. 

 LAUSUNNOT
Yhdistys on antanut seuraavat lausunnot Käypä hoito suo si tuk
siin: Alahengitystieinfektiot (aikuiset), Alahengitystieinfektiot 
(lapset), Alaselkäkipu, Hengitysvajaus (äkillinen), Depressio, Etu
rauhassyöpä, Keuhkoahtautumatauti, Kohdunulkoinen raskaus, 
Kohonnut verenpaine, Leikkausta edeltävä arviointi, Olkapään 
jännevaivat, Ruokaallergia (lapset) ja Syömishäiriöt.

Lisäksi yhdistys on lausunut soteuudistuksesta sosiaali ja 
terveysministeriölle, matkalääketieteen erityispätevyysohjelmasta 
David Livingstone seuran matkajaokselle ja Seksuaali ja lisään
tymisterveyden edistäminen, Toimintaohjelmasta 2014–2020 Ter
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

 JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kalenterivuoden 2014 lopussa 2160. 
Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Christina Fabian, Risto Ihalainen 
Mikko Kan gas ja UllaKaija Lammi.

 VUODEN YLEISLÄÄKÄRI
Vuoden Yleislääkäriksi 2014 valittiin Leena Saramies Savitaipa
leelta. Saramies on yhdeksäs (9) Vuoden Yleislääkärin kunnian
osoituksen saanut lääkäri. Aiemmin yhdistys on valinnut kaksi
toista (12) kertaa Vuoden Kunnallislääkärin.

 VUOSIKOKOUS JA HALLITUS
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 10.4.2014 Helsin
gissä. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Arto Virta nen 
Vantaalta. Hallituksen varapuheenjohtajana on toimi nut Ulla 
Palmu Saarijärveltä. Hallituksen jäseninä ovat ol leet Olli Huus
konen Espoosta, Timo Kosonen Ilmajoelta, Pirkko Miettinen 
Helsingistä, Kaisa NissinenPaatsamala Tu rusta, Helena Nuka
ri Savonlinnasta, Outi Pohjola Rovanie mel tä, Kerkko Rantanen 
Porista, Paula Reponen Kajaanista, Kaa rina Röning Kokkolasta, 
Jussi Saarnisto Tampereelta ja Johanna Salmio Kouvolasta. Hal
lituksen sihteerinä on toiminut pääsihteeri Markku Annaniemi. 
Hallitus on pitänyt viisi (5) kokousta ja kokouspäiviä on ollut yh
teensä (7). 

Hallituksen asettamiin työryhmiin on kutsuttu myös  
hal lituksen ulkopuolisia jäseniä. Työryhmien kokoon-  
pano on ollut seuraava:
Edunvalvonta: Ulla Palmu pj, Helena Nukari, Outi Pohjola, 
Kaarina Röning ja Johanna Salmio. 
Terveyspolitiikka: Kaisa NissinenPaatsamala pj, Timo Koso
nen, Pirkko Miettinen, Ulla Palmu, Kerkko Rantanen ja Paula 
Reponen. 
Myös puheenjohtaja Arto Virtanen on osallistunut edellä mainit
tujen ryhmien kokouksiin.
Yleislääkäri-lehden toimituskunta: Helena Nukari pj, Tero 
Harjuntausta, Olli Huuskonen, Kerkko Rantanen, Johanna Sal
mio. Toimituskunnan kokouksiin ovat osallistuneet lisäksi päätoi
mittaja Eila Kujansuu, tieteellinen toimittaja SirkkaLiisa Kivelä, 
toimitussihteeri PäiviMaarit Luukkonen ja ilmoitusvastaava Visa 
Salojärvi.
Koulutus: Juha Ahonen pj, Paula KohonenJalonen, Pirkko 
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Miet ti nen, Jussi Saarnisto, Arto Virtanen, Klas Winell. Ryh män 
sihteerinä on toiminut Markku Annaniemi.

Talous: Arto Virtanen pj, Timo Kosonen, Eila Kujansuu, 
Helena Nukari, Ulla Palmu, Visa Salojärvi ja Klas Winell. Ryh
män sihteerinä on toiminut Markku Annaniemi.

 ALUETOIMIKUNNAT
Aluetoimikuntia on 14, joissa jäseniä on yhteensä 59. Helsin gis sä 
toimii aluetoimikunnan sijasta Helsingin aluelääkäriyhdistyksen 
johtokunta (10 jäsentä) ja Espoossa Espoon terveyskeskusten lää
kärit ry:n johtokunta (10 jäsentä). Ahvenanmaalla ovat terveyskes
kuslääkärit nimenneet oman yhteyslääkärinsä.

Aluetoimikunnat ovat pitäneet 16 kokousta sekä alueellisia 
neuvottelutilaisuuksia terveyskeskuslääkäreille. Aluetoimikuntien 
kokousmuistiot on käsitelty hallituksessa. Lyhennelmät hallituk
sen kokousten muistioista ovat olleet luettavissa yhdistyksen ko
tisivuilla.

Aluetoimikuntien ja hallituksen yhteinen neuvottelutilaisuus 
pidettiin Helsingissä 27.11.2014.

 YHDISTYKSEN EDUSTUKSET
Lääkäriliiton hallituksessa yhdistystä edusti Ulla Palmu. Lääkäri
liiton valtuuskunnassa Yleislääkärit ja työterveyslääkärit vaali
renkaasta olivat Tero Harjuntausta, Mari Kärkkäinen, Pekka 
Nie melä, Helena Nukari, Jaana Puhakka, Raimo Puustinen, Paula 
Reponen, Johanna Salmio ja Arto Virtanen. 

Lääkäriliiton valiokunnissa toimineet yhdistyksen jäsenet:
Terveyspoliittinen Helsinki: Jarmo Anttila, Tiina Hetemaa, 
Liisa Taskinen.

Professio Helsinki: Satu Raumavirta, SatuMaaria Walle.

Edunvalvonta Helsinki: Liisa Karttunen, Arto Virtanen. 

Terveyspoliittinen Turku: Pekka Kirstilä, Katariina Korkeila, 
Katriina Lähteenmäki.

Professio Turku: Jaana JalavaBroman, Minna Kaarisalo, Suvi 
Vainiomäki.

Edunvalvonta Turku: Jaana Franck, Pirjo Matintalo, Markku 
Vähätalo.

Terveyspoliittinen Tampere: Eila Kujansuu, Erkki Lehtomäki, 
Petri Leiponen, Pirkko Ranki, Leena Uusitalo.

Professio Tampere: Elise Kosunen, Liisa Länsipuro.

Edunvalvonta Tampere: Jyrki Järvinen, Timo Kosonen, Pau
laMaria Lehtipuu, Terhi Mäntymaa, Hanna Pajulammi. 

Terveyspoliittinen Kuopio: Olli Lappalainen, Terhi Savolainen.

Professio Kuopio: Anneli Kuusinen, Juha Venäläinen.

Edunvalvonta Kuopio: Margit Drotar, Minna Leppäkynnäs.

Terveyspoliittinen Oulu: Eila Erkkilä, Janne Liimatainen, Maa
rit Toivola, Seppo Voutilainen.

Professio Oulu: Kari Askonen, Leena Hakkarainen Toivio, 
Irma Honkamaa, Mauri Laakso, Kati RetsuHeik ki lä.

Edunvalvonta Oulu: Virpi Kuismanen, Teija LoukusaNiemi
nen, Pekka Niemelä.

Lääkäriliiton jaoksissa toimineet yhdistyksen jäsenet:
Edunvalvontajaos: PaulaMaria Lehtipuu, Ulla Palmu, Marjo 
ParkkilaHarju, Johanna Salmio.

Professiojaos: UllaKaija Lammi, Suvi Vainiomäki, Arto Virta
nen.

Terveyspoliittinen jaos: Eila Kujansuu, Olli Lappalainen, Ulla 
Palmu, Terhi Savolainen. 

Lääkäriliiton yhteistyöelimissä toimineet yhdistyksen  
jäsenet:
Eettinen neuvottelukunta: Leena VaresmaaKorhonen.

Luottamusneuvosto: Hanna Salmenpohja, Markku Kanerva.

Luottamuslääkäritoimikunta: Tuula Arvonen.

Toimitusneuvosto: Kaisa NissinenPaatsamala, Mikko Valko
nen.

Lääkäriliiton laatuneuvosto: Sara SarjakoskiPeltola, Klas Wi
nell.

Kehitysyhteistyöneuvottelukunta: Tom Klaile.

Lääkäripäivien johtoryhmä: Marjo ParkkilaHarju, Suvi Vai
niomäki, Arto Virtanen.

eHealth-asiantuntijaryhmä: Mikko Nenonen, Marjo Parkki
laHarju, Arto Virtanen, Eija Huttunen.

Lääkäripäivystystyöryhmä: Olli Lappalainen, Ulla Palmu.

Ala- ja paikallisosastotoiminnan jatkokehitystä suunnittele-
va työryhmä: Helena Nukari.

Lääkäriliiton johdon roolit ja rakenteet 2020 -työryhmä: Ris
to Ihalainen, Mikko Valkonen.

THL:n avohoidon luokitusten asiantuntijaryhmä: Arto Vir
tanen.

Sydänliiton lääketieteellinen neuvottelukunta: Kaisa Nissi
nenPaatsamala.

Taloustoimikunta: Helena Nukari.

Rokotusinformaatioprojekti: Kaarina Röning.

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

 TALOUS
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on ollut 85 euroa ja 
eläkeläisjäsenten 50 euroa. Yleislääkärilehden julkaiseminen on 
rahoitettu lehden ilmoitustuloilla. Myös osinko ja korkotuloja on 
käytetty toiminnan rahoittamiseen. Tilintarkastajana on toiminut 
KPMG:stä Heidi Vierros ja toiminnantarkastajana Mikko Valko
nen, varatilintarkastajana KPMG:stä Kai Salli ja varatoiminnan
tarkastajana Mikko Kangas.

 TOIMISTO
Yhdistyksen toimisto toimii vuokratiloissa Lääkäritalossa Hel
singissä. Yhdistyksen toimisto ja toimitussihteerinä on toimi nut 
PäiviMaarit Luukkonen. Yhdistyksen pääsihteerinä on toi minut 
Markku Annaniemi.


