
Kulunut vuosi oli Suomen yleislääkärit – Allmänläkare i 
Finland – GPF ry:n 95. toimintakausi.

Vuosi 2015 oli sosiaali- ja terveydenhuollon uudis tuk-
sen läpimurtovuosi. Valtiovallan sosiaali- ja terveysuu-
distuksen liittäminen kuntauudistukseen osoittautui 
juuri niin vaikeaksi kuin oli odotettavissa. Valtiovalta 
sai kuitenkin päätöksiä aikaiseksi ja sote-uudistushan-
ke pääsi lopultakin vauhtiin. Perusterveydenhuollon 
asemaa vahvistavaa ehdotusta GPF ei kuitenkaan pää-
töksissä näe. Paljon jäi tulevien nimitettävien työryh-
mien tulosten varaan. Yhdistyksen edustajat Lääkärilii-
ton valiokunnissa ja jaoksissa ovat aktiivisesti tuoneet 
näkemyksiämme esille. 

Edunvalvonnassa kehittelimme työajallista, suorite-
pohjaista virkaehtosopimusmallia. Tällaisia paikallis-

sopimuksia on tehty runsaasti ja suuri osa ter veys-
keskuslääkäreistä onkin näin ollen jo valmiiksi tällaisen 
sopimuksen piirissä.   

Yleislääkäri-lehden tieteellinen sisältö on nyt hyväk-
sytty vertaisarvioitujen tiedelehtien joukkoon ja tie-
teellisistä artikkeleista myönnetään julkaisufoo  ru mi-
pisteitä. 

Vuoden 2015 Yleislääkäripäivät olivat erinomaisen on-
nistunut tapahtuma. Päivät ovat nyt vakiinnuttaneet 
asemansa valtakunnallisesti merkittävänä koulutusta-
pahtumana osallistujamäärän kasvettua vuosi vuodel-
ta. Olimme iloisia ja ylpeitä, kun saimme Iona Heathin 
keynote-puhujaksemme otsikolla ”Reasonable Care - 
To Do or Not To Do”. Se sopi hyvin päiviemme medi-
kalisaatio ja ylihoitaminen -teemaan. 
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•   • TERVEYSPOLITIIKKA •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Suomen yleislääkärit GPF ry:n terveyspoliittisen toiminnan 
suurimpana haasteena oli vuoden 2015 kuluessa valtakun-
nallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa mullistavan rakenne-
uudistuksen ja siihen liittyvän maakuntauudistuksen val-
mistelu. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa terveys- ja 
sosi aalipalveluja ja vähentää kustannuksia palveluiden laa-
dusta tinkimättä. Olemme tuoneet eri foorumeilla esiin 
näkemyksiämme erilaisten järjestämis- ja rahoitusmallien 
vaikutuksesta suomalaisen perusterveydenhuollon toimin-
taan. Näkemyksemme on, että perustervey denhuollon vah-
vistaminen on tärkeä keino parantaa koko terveydenhuollon 
vaikuttavuutta ja vähentää kokonaiskustannuksia.

Viestinnässämme olemme korostaneet, että sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluiden riittävä integraatio vastaa 
väestömme tulevan ikärakenteen aiheuttamiin haasteisiin, 
mutta ei välttämättä poista erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon välisiä resurssiongelmia. Resurssien uudel-
leen allokointi on välttämätöntä terveydenhuollon toimi-
vuuden ja kustannusten hallinnassa. Perusterveydenhuolto 
on avainasemassa sairauksien ennaltaehkäisijänä ja seuloja-
na. Viestimme onkin ollut hallita kustannuksia tehokkaasti 
takaamalla potilaille toimiva, potilasta lähellä oleva ja siten 
paikalliset olosuhteet tunteva perusterveydenhuolto. 

Olemme tuoneet esiin potilaidemme oikeuden tasa-ar-
voisiin, laadukkaisiin ja vaikuttaviin terveyspalveluihin. Toi-
mivat ja erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä rakennetut 
hoitoketjut parantavat potilasturvallisuutta ja mahdollistavat 
potilaiden oikea-aikaisen siirtymisen joustavasti ja viiveettä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Jäse-
nistömme on osallistunut alueillaan hoitoketjujen rakenta-
miseen. 

Olemme kannattaneet riittävän vahvoja palvelujen 

järjestäjiä ja laadukkaita tuottajia, jotka pystyisivät tarjoa-
maan potilaille tarvittavat palvelut turvallisesti ja riittävän 
lähellä. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa lääkäreiden tai mui-
den terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden päivittäis-
ten työmatkojen kohtuuttomaan pidentymiseen. Jokaisella 
työntekijällä, myös lääkärillä, on oltava oma työpiste, josta 
siirtyminen toiseen tapahtuu työaikana.

Eduskunnassa on edelleen käsitelty lukuisia erilaisia so-
te-palvelujen järjestämis- ja rahoitusmalleja. Parasta perus-
terveydenhuollon asiantuntijapoolia edustava järjestömme 
onkin nostanut esiin omia perusterveydenhuollon näkemyk-
siämme suoraan valtakunnallisille päättäjille ja kehittäjille. 
Vaikutimme myös aktiivisesti Suomen Lääkäriliiton esittä-
miin kannanottoihin. Jatkoimme jo vuonna 2013 alkanutta 
keskustelua monikanavaisen rahoitusmallin korvaamisesta 
yksikanavaisella rahoitusjärjestelmällä. Tällaisella järjeste-
lyllä voisimme ehkäistä kustannusten osaoptimointia eli 
siirtämistä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon, 
kuntien ja valtion välillä. Olemme pitäneet sosiaali- ja ter-
veydenhuollon rakenneuudistusta välttämättömänä perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä perustervey-
denhuollon ja sosiaalihuollon toimivuuteen vaikuttavana 
uudistuksena. Haluamme katsoa terveydenhuollon palvelu-
jen toimivuutta asiakasnäkökulmasta. Yhdistyksemme on 
korostanut keskusteluissa kuntalaisen asemaa palveluiden 
oikea-aikaisena käyttäjänä, joka tarvittaessa siirtyy hoito-
ketjussa saumattomasti tarvitsemiensa palveluiden välillä. 
Joustavat ja oikea-aikaisesti käytettävissä olevat palveluko-
konaisuudet antavat myös perusterveydenhuollossa työsken-
televille lääkäreille mahdollisuuden keskittyä potilaiden hoi-
tamiseen jatkohoitopaikkojen järjestelemisen sijasta. 

GPF:n jäsenet ovat vieneet terveyspoliittisia kannanot-
tojamme Suomen Lääkäriliiton asettamiin työryhmiin, ter-
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nisaatio, työsuhdeturva ja matkakorvaukset.

Virkaehtosopimuksessa 2014 oli sovittu neljän kehittä-
mistyöryhmän perustamisesta. Erillisiä työryhmiä ei perus-
tettu, vaan edunvalvontaan liittyvät kysymykset päätettiin 
käsitellä Lääkäriliiton edunvalvontajaoksessa. Meillä on 
Lää käriliiton jaoksissa hyvä edustus ja ratkaisu sopi meil-
le hyvin. Liitteiden yhdistäminen, uuden suoriteperusteisen 
palkkamallin kehittäminen, työaika-asiat ja sote-uudistuk-
seen liittyvät muutokset sekä palkkaharmonisaatio olivat 
alustavasti esillä kokouksissa. 

Yhdistyksemme vaikutti edunvalvontaan sekä paikallis-
tasolla aluetoimikuntien kautta että valtakunnallisesti Lää-
käriliiton hallituksessa, valtuuskunnassa, jaoksissa ja alueel-
lisissa valiokunnissa. 

Aluetoimikuntien pöytäkirjojen kautta paikalliset on-
gel mat ja niiden ratkaisut sekä paikalliset sopimukset ja toi-
mintamallit olivat toimintavuoden aikana esillä yhdistyksen 
hallituksessa.

•   • JULKAISUTOIMINTA •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Toimintavuosi oli lehden kolmaskymmenes (30). Vuoden 
aikana ilmestyi yhteensä kahdeksan (8) numeroa. Näissä 
oli yhteensä 320 painosivua ja 107 artikkelia ja kirjoitusta. 
Painos oli keskimäärin 9700 kpl. Lehti lähetettiin yhdis-
tyksen jäsenille, terveyskeskuslääkäreille, yleislääketieteen-, 
työterveyshuollon- ja terveydenhuollon työikäisille erikois-
lääkäreille, vuonna 2010–2014 laillistetuille lääkäreille sekä 
pienille avainryhmille.

Päätoimittajana toimi yleislääketieteen erikoislääkäri Eila 
Kujansuu ja toimitussihteerinä graafisen viestinnän insinööri 
Päivi-Maarit Luukkonen. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi 
meteorologi Visa Salojärvi. Tieteellisenä toimittajana toimi 

veyspoliittiseen jaokseen ja terveyspoliittisiin aluevaliokun-
tiin. Yhdistyksemme on kokenut tämän yh teistyön tärkeäksi 
vaikuttamisen keinoksi. Jäsenemme ovat tuoneet näkökul-
miamme esiin myös omien kuntiensa ja kaupunkiensa työ-
paikoilla ja toimielimissä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio vaikuttaa väis-
tämättä myös perusterveydenhuollon parissa työskentelevien 
jäsentemme työolosuhteisiin ja työnkuvaan. Olemme enna-
koineet näitä muutoksia ja keskustelleet sopivista ratkaisu-
vaihtoehdoista. Pidämme erittäin tärkeänä, että lääkärillä on 
oikeus päättää potilaansa hoidon kokonaisuudesta ja johtaa 
hoitotiiminsä toimintaa. Painotamme myös lääkärin työhön 
liittyvää vastuuta ja siihen kuuluvaa päätösvaltaa.

•   • EDUNVALVONTA •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Virkaehtosopimuksen jälkimmäisen kauden 1.1.2016–31.1. 
2017 palkankorotuksesta sovittiin kesäkuussa. Yleislääkä-

reiden ponsi liitteiden välillä siirretystä rahasta (lähinnä 
eri koissairaanhoidon päivystyskorvauksiin) pidettiin aktii-
vises ti esillä. Rahaa tuli siirtyä ponnen mukaisesti tulevissa 
pal kankorotusneuvotteluissa takaisin terveyskeskusliittee-
seen. 

Palkankorotusrahaa oli kesäkuussa arveltua enemmän 
käytössä ja oli mahdollista lunastaa ponsi. Palkankorotus-
ratkaisu neuvoteltiin terveyskeskuspainotteiseksi. Toimen-
pidepalkkioita korotettiin yleiskorotusta enemmän 1 % ja 
järjestelyvaraerä 0.4 % tuli vain terveyskeskusliitteeseen. 
Järjestelyvaraerä kohdistettiin ylilääkäreihin ja vastaaviin. 
Yleiskorotus 0.3 % koski molempia liitteitä. Korotusten 
ajankohdaksi sovittiin 1.1.2016. 

Olemme käyneet läpi sote-uudistuksen todennäköisesti 
aiheuttamia edunvalvonnallisia asioita kuten palkkaharmo-
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professori Sirkka-Liisa Kivelä. Lehden tieteelliseen neuvotte-
lukuntaan kuuluivat professorit Johan Eriksson, Sirkka Kei-
nä nen-Kiukaanniemi, Sirkka-Liisa Kivelä, Elise Kosunen, 
Pek ka Mäntyselkä ja Kaisu Pitkälä.

Toimintavuoden aikana lehden tieteen toimitus uudis-
tui ja lehden tieteelliseen toimitukseen valittiin professorit 
Sirkka-Liisa Kivelä, Pekka Mäntyselkä ja LT Tuomas Kos-
kela. Samalla tieteellinen neuvottelukunta lopetti toimintan-
sa. Lehdelle saatiin JUFO-pistekorotus tasolle yksi (1), jonka 
myönsi tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV).

Lehdessä julkaistiin yleislääkäriä kiinnostavia kliinisiä 
ja terveyspoliittisia aiheita, tietoa yhdistyksen toiminnasta, 
paikallisista tapahtumista ja koulutuksista. Lehdessä oli myös 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kirjoituksia ajankoh-
taisista terveyspoliittisista ja edunvalvonnallisista asioista.

Lehden tieteellisessä osiossa julkaistiin alkuperäistutki-
muksia ja yleislääketieteen väitöskirjaesittelyjä.

Lehti oli luettavissa verkosta ilman salasanoja. Verkko-
versioista poistettujen reseptilääkemainosten jättämiltä tyhjil-
tä sivuilta oli linkit kyseisten firmojen nettisivuille.

Kirjoituspalkintoraati valitsi lehden parhaaksi kirjoituk-
seksi Minna Leppäkynnäksen artikkelin: ADHD koululää-
kärin näkökulmasta (Yleislääkäri 7/2014, vsk 29, 9–13)

Loppuvuodesta valittiin lehdelle uusi päätoimittaja, yleis-
lääketieteen erikoislääkäri Tero Harjuntausta.

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

Yleislääkäripäivät järjestettiin Helsingissä 26.–27.11. 
2015 yhteistyössä Nuorten Lääkärien yhdistyksen (NLY), 
Suomen yleislääketieteen yhdistyksen (SYLY), Terveyden-
huoltolääkärit ry:n ja Työnohjaajalääkärien kanssa. Yleis-
lääkäripäivien yhteydessä järjestettiin myös Yleislääketie-
teen päivät ja luentolinjoja oli neljä aiemman kolmen sijaan. 
Osallistujia oli ennätykselliset 643 mukaan lukien luen noit-
sijat, näytteilleasettajat ja henkilökunta. Pääluennon ”Reaso-
nable care – To Do or Not To Do” piti Iona Heath. Vuoden 
2016 Yleislääkäripäivien suunnittelu aloitettiin toiminta-
kauden aikana samojen ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

Kevätkoulutustapahtuma järjestettiin 17.4.2015 ja osal-
listujia oli 53. Tapahtuman päiväohjelma pidettiin Helsin-
gissä Ravintola Palacessa ja lisäksi oli mahdollisuus osallis-
tua risteilylle Tukholmaan, jonka meno- ja paluumatkalla 
koulutus jatkui.

•   • KANSAINVÄLINEN TOIMINTA •   •   •   •   •   •   •   •   •
Toimintakauden aikana osallistuttiin UEMO:n kokouksiin, 
joissa suomalaisia lääkäreitä edustaa Lääkäriliitto. Yhdistys-
tä kokouksissa edusti Arto Virtanen. 

Pohjoismainen yleislääketieteen kongressi järjestettiin 
16.–18.6.2015 Göteborgissa. Kongressin yhteydessä järjes-
tettiin Pohjoismaisten yhdistysten kokous, jossa yhdistystä 
edusti Kerkko Rantanen.

•   • LAUSUNNOT •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   
Yhdistys on antanut seuraavat lausunnot Käypä hoito -suo-
situksiin: Epävakaa persoonallisuus, Migreeni, Laskimotu-
kos, Raskauden ehkäisy, Alkoholiongelmaisen hoito, Kivun 
tehokas ja turvallinen hoito, Päänsärky (lapset), Unetto-
muus, Liikunta. Lisäksi yhdistys on lausunut sosiaali- ja ter-
veysministeriölle Kuntoutuspsykoterapiasta.

•   • JÄSENET •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kalenterivuoden 2015 lopus-
sa 2180. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Christina Fabian, 
Mikko Kangas, Ulla-Kaija Lammi ja Risto Ihalainen.

•   • VUODEN YLEISLÄÄKÄRI •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Vuoden Yleislääkäriksi 2015 valittiin Outi Seppälä Helsin-
gistä. Seppälä on kymmenes (10) Vuoden Yleislääkärin kun-
nianosoituksen saanut lääkäri. Aiemmin yhdistys on valin-
nut kaksitoista (12) kertaa Vuoden Kunnallislääkärin.
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•   • VUOSIKOKOUS JA HALLITUS •   •   •   •   •   •   •   •   • 
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 17.4.2015 
Helsingissä. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Arto 
Virtanen Vantaalta. Hallituksen varapuheenjohtajana on toi-
minut Ulla Palmu Saarijärveltä 7.5.2015 asti ja Johanna Sal-
mio Kouvolasta 7.5.2015 alkaen. Hallituksen jäseninä ovat 
olleet Olli Huuskonen Espoosta, Timo Kosonen Ilmajoelta, 
Jorma Lindeman Perniöstä, Helena Nukari Savonlinnas-
ta, Outi Pohjola Rovaniemeltä, Jaana Puhakka Helsingistä, 
Kerkko Rantanen Porista, Paula Reponen Rovaniemeltä, 
Kaarina Röning Kokkolasta, Jussi Saarnisto Tampereelta ja 
Johanna Salmio Kouvolasta. Hallituksen sihteerinä on toi-
minut pääsihteeri Markku Annaniemi. Hallitus on pitänyt 
seitsemän (7) kokousta ja kokouspäiviä on ollut yhteensä 
yhdeksän (9). 

Lyhennelmät hallituksen kokousten muistioista ovat olleet 
luettavissa yhdistyksen kotisivuilla.

Hallituksen asettamiin työryhmiin on kutsuttu myös 
hal li tuksen ulkopuolisia jäseniä. Työryhmien 
kokoonpano on ollut seuraava:

Edunvalvonta: Johanna Salmio pj, Helena Nukari, Ulla 
Palmu, Outi Pohjola, Jaana Puhakka ja Kaarina Röning. 

Terveyspolitiikka: Ulla Palmu pj, Timo Kosonen, Jorma 
Lindeman, Jaana Puhakka, Kerkko Rantanen ja Paula Re-
ponen. 

Myös puheenjohtaja Arto Virtanen on osallistunut em. ryh-
mien kokouksiin.

Yleislääkäri-lehden toimituskunta: Helena Nukari pj, Tero 
Harjuntausta, Olli Huuskonen, Kerkko Rantanen, Johan-
na Salmio. Toimituskunnan kokouksiin ovat lisäksi osallis-

tuneet päätoimittaja Eila Kujansuu, tieteellinen toimittaja 
Sirkka-Liisa Kivelä, toimitussihteeri Päivi-Maarit Luukko-
nen ja ilmoitusvastaava Visa Salojärvi.

Koulutus: Arto Virtanen pj, Juha Ahonen, Outi Pohjola, 
Kaarina Röning, Jussi Saarnisto, Klas Winell. Ryhmän sih-
teerinä on toiminut Markku Annaniemi.

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

•   • ALUETOIMIKUNNAT •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Aluetoimikuntia on 14, joissa jäseniä on yhteensä 59. 
Helsin gissä toimii aluetoimikunnan sijasta Helsingin alue-
lääkäriyhdistyksen johtokunta (10 jäsentä) ja Espoossa Es-
poon terveyskeskusten lääkärit ry:n johtokunta, Ryhdistys 
(10 jäsentä). Ahvenanmaalla ovat terveyskeskuslääkärit ni-
menneet oman yhteyslääkärinsä.

Aluetoimikunnat ovat pitäneet 16 kokousta sekä alueel-
lisia neuvottelutilaisuuksia terveyskeskuslääkäreille. Aluetoi-
mikuntien kokousmuistiot on käsitelty hallituksessa. 

Aluetoimikuntien ja hallituksen yhteinen neuvotteluti-
laisuus pidettiin Helsingissä 26.11.2015.

•   • YHDISTYKSEN EDUSTUKSET  •   •   •   •   •   •   •   •   • 
Lääkäriliiton hallituksessa yhdistystä edusti Arto Virtanen. 
Lääkäriliiton valtuuskunnassa Yleislääkärit ja työterveyslää-
kärit -vaalirenkaasta yleislääkäreitä edustivat Tero Harjun-
tausta, Mari Kärkkäinen, Pekka Niemelä, Helena Nukari, 
Jaana Puhakka, Raimo Puustinen, Paula Reponen, Johanna 
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Salmio ja Arto Virtanen. Valtuuskunnan vaaleissa syksyl-
lä 2015 valitussa valtuuskunnassa yhdistystä edustivat Tero 
Harjuntausta, Mari Kärkkäinen, Sanna Mustonen, Pekka 
Niemelä, Jaana Puhakka, Kati Retsu-Heikkilä, Johanna Sal-
mio ja Arto Virtanen. 

Yhdistyksen jäsenistä Lääkäriliiton valiokunnissa   
ovat toimineet:

Edunvalvonta HELSINKI: 
Liisa Karttunen, Jaana Puhakka. 

Professio HELSINKI: Satu-Maaria Walle.

Terveyspoliittinen HELSINKI: 
Jarmo Anttila, Liisa Taskinen.

Edunvalvonta TURKU: 
Jaana Franck, Pirjo Matintalo, Jorma Lindeman,   
Katriina Lähteenmäki, Markku Vähätalo.

Professio TURKU: Jaana Jalava-Broman, Seija Eskelinen.

Terveyspoliittinen TURKU: Katariina Korkeila.

Edunvalvonta TAMPERE:     
Jyrki Järvinen, Leena Mäkirintala.

Professio TAMPERE: Elise Kosunen, Liisa Länsipuro.

Terveyspoliittinen TAMPERE:     
Petri Leiponen, Leena Uusitalo.

Edunvalvonta KUOPIO: Pertti Särkkä.

Professio KUOPIO:      
Julia Laamanen, Henna Saari, Juha Venäläinen.

Terveyspoliittinen KUOPIO:     
Juha Katajamäki, Olli Lappalainen, Terhi Savolainen.

Edunvalvonta OULU:      
Virpi Kuismanen, Teija Loukusa-Nieminen, Pekka Niemelä,  
Outi Pohjola 31.8. alkaen, Paula Reponen 31.8. asti,   
Kirsi Taskinen.

Professio OULU:      
Kari Askonen, Liisa Cajan-Suokas, Lauri Jokipalo,   
Kati Retsu-Heikkilä.

Terveyspoliittinen OULU:     
Eila Erkkilä, Janne Liimatainen, Maarit Toivola,   
Seppo Voutilainen.

Yhdistyksen jäsenistä Lääkäriliiton jaoksissa   
ovat toimineet:

Edunvalvontajaos: Outi Pohjola 31.8.2015 alkaen,   
Paula Reponen 31.8.2015 asti, Johanna Salmio,   
Arto Virtanen.

Professiojaos: Olli Huuskonen, Ulla-Kaija Lammi.

Terveyspoliittinen jaos: Olli Lappalainen, Ulla Palmu,  
Terhi Savolainen. 
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Lääkäriliiton yhteistyöelimet ja muut edustukset:

Eettinen neuvottelukunta: Leena Varesmaa-Korhonen.

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

Kehitysyhteistyöneuvottelukunta:     
Tom Klaile, Mikko Vienonen.

Luottamusneuvosto:      
Markku Kanerva, Hanna Salmenpohja.

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

Lääkäriliiton laatuneuvosto: Mari Kärkkäinen,   
Sara Sarjakoski-Peltola, Klas Winell.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalilautakunta:   
Helena Nukari pj, Arto Virtanen.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalivaliokunta:   
Johanna Salmio, varajäseninä Tero Harjuntausta,   
Jaana Puhakka.

Lääkäripäivien johtoryhmä: Marjo Parkkila-Harju, Arto 
Virtanen, Mervi Väisänen-Tommiska.

Max Oker-Blom -palkintolautakunta: Helena Nukari.  

Rokotusinformaatioprojekti: Kaarina Röning.

Sydänliiton lääketieteellinen neuvottelukunta:   
Kaisa Nissinen-Paatsamala.

Taloustoimikunta: Helena Nukari.

THL:n avohoidon luokitusten asiantuntijaryhmä:   
Arto Virtanen.

Toimitusneuvosto: Kaisa Nissinen-Paatsamala,   
Mikko Valkonen.

Lääkäriliiton hallituksen, valiokuntien ja työryhmien toi-
mintaa on seurattu suullisten ja kirjallisten raporttien väli-
tyksellä Suomen yleislääkärit ry:n hallituksen kokouksissa.

•   • TALOUS •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on ollut 85 
euroa ja eläkeläisjäsenten 50 euroa. Yleislääkäri-lehden 
julkaiseminen on rahoitettu lehden ilmoitustuloilla. Myös 
osinko- ja korkotuloja on käytetty toiminnan rahoittami-
seen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG:stä Heidi Vier-
ros ja toiminnantarkastajana Mikko Valkonen, varatilintar-
kastajina KPMG:stä Kai Salli ja varatoiminnantarkastajana 
Mikko Kangas.

•   • TOIMISTO •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Lääkäritalossa 
Hel singissä. Yhdistyksen toimistosihteerinä ja Yleislääkä-
ri-lehden toimitussihteerinä on työskennellyt Päivi-Maarit 
Luukkonen. Yhdistyksen pääsihteerinä on toi minut Markku 
Annaniemi.



Kuvat: Jakke Nikkarinen, Päivi-Maarit Luukkonen
Taitto: Päivi-Maarit Luukkonen

Paino: Suomen Uusiokuori 5/2016


