
TERVEYSPOLITIIKKA
Suomen yleislääkärit ry:n tavoitteena on perusterveydenhuollon 
toimintaedellytysten parantuminen tulevassa sosiaali- ja ter-
vey denhuollon uudessa järjestämismallissa. Suunnitteilla ole-
va perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön 
välisen yhteistyön tiivistäminen tarvitsee nimenomaan perus-
terveydenhuollon lääkärien asiantuntijaosaamista toiminnan 
suun nittelussa ja päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön esittämässä järjestämismallissa 5 erityisvastuualueelle tulee 
yksi järjestäjä. Tämä ei saa johtaa uusien tehtävien siirtymiseen 
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ilman vastaavi-
en henkilöstöresurssien siirtymistä. Tavoitteenamme on säilyt-
tää pätevä lääkärijohtajuus myös tulevaisuuden perusterveyden-
huollossa. 

Järjestömme korostaa edelleen perusterveydenhuollon 
lää käripalveluiden parempaa saatavuutta. Jokaisella asukkaal-
la pi täisi olla oikeus päästä myös lääkärin vastaanotolle koh-
tuul lisessa ajassa. Kannatamme järkevää työnjakoa eri henki-
löstöryhmien kesken, mutta hoitotiimin ja potilaan kanssa 
yhteisymmärryksessä  laadittu hoitosuunnitelma on  viime kä-
dessä lääkärin vastuulla. Perusterveydenhuollon näkemystä tar-
vitaan myös saumattomien hoitoketjujen suunnittelussa perus-
terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön välillä. 
Kustannusvaikuttavuudeltaan hyvä hoito on joustavaa potilaan 
siirtyessä eri toimijoiden välillä. Uusien palvelumuotojen ja toi-
mintatapojen kehittäminen, pilotointi ja seuranta onkin välttä-
mätöntä tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä kehitys ei kuitenkaan 

Yleislääkäripäivät ovat olleet vuosi vuodelta laajempi 
tapahtuma. Yhdessä tieteellisen sisarseuramme Suo-
men yleislääketieteen yhdistyksen kanssa tavoittelemme 
yhteisille päiville 27.–28.11.2014 yli 400 kollegan tapah-
tumaa. Tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtuma suurten 
lääkäreille suunnattujen koulutustapahtumien joukkoon. 
Toisena yleislääketieteen alan yhdistysten yhteishank-
keena kehitetään Yleislääkäri-lehteä.

saa lisätä terveyskeskuslääkärien työn kuormittavuutta eikä hei-
kentää työolosuhteita tai palkkakehitystä. Uusia toimintamalleja 
suunniteltaessa onkin hyvä kartoittaa jäsenistömme mielipiteitä. 

Perusterveydenhuollon lääkäritilanne on parantunut, mutta 
kokeneista yleislääkäreistä on perusterveydenhuollossa edelleen 
pulaa. Tavoitteidemme mukaisesti perusterveydenhuollossa 
työs kentelevillä lääkäreillä on yleislääketieteen erikoislääkärin 
pätevyys tai riittävän pitkä perusterveydenhuollon kokemus. 
Ko kemuksen ja osaamisen täytyy näkyä myös toimenkuvassa: 
myös terveyskeskuksen lääkärien työnkuvassa pitäisi huomioida 
erikoisosaamista ja työnkuvaa pitäisi voida räätälöidä lääkärin 
kiinnostuksen mukaisesti. Tavoitteenamme onkin, että yleis-
lääkäri pystyy hallitsemaan työpäivänsä sisältöä ja samalla pitä-
mään työmääränsä kohtuullisena. Työpäivän aikana on oltava 
aikaa myös osaamisen kehittämiseen ja toiminnan arviointiin. 

Potilastiedot eivät vieläkään kulje hoitopaikasta toiseen 
oi kea-aikaisesti. Tavoitteemme on potilastietojen siirtyminen 
po tilaan mukana, reaaliaikaisesti, erikoissairaanhoidosta pe-
rus terveydenhuoltoon. Nykyinen käytäntö vaarantaa potilastur-
vallisuutta. Potilaskertomuksen tietoja on jo alkanut siirtyä 
KanTa-arkistoon ja eResepti on jo kaikkien käytettävissä. Po-
tilaat voivat katsella omaa sähköistä potilaskertomustaan ilman 
ammattilaisen apua. Seuraamme järjestelmän käyttöönottoja ja 
toimivuutta. 

Potilasturvallisuus on yhdistyksellemme tärkeä asia. Säh-
köisten järjestelmien tulisi olla tässä avuksi, mutta olemme 
joutuneet pettymään. Ne eivät ole nopeuttaneet työtämme ja 
aiheuttavat uusia ja yllättäviä virhetilanteita, jotka vakavasti vaa-
rantavat potilasturvallisuuden. Esille tulevista ongelmista tie-
dotamme viranomaisille.

Yleislääkärin potilaskontakti on monimuotoinen tapahtu-
ma, joka sisältää useiden sairauksien, toimenpiteiden, tutkimus-
ten ja hoito-ohjeiden samanaikaista selvittämistä. Yksityiskoh-
tainen tapahtumaluokittelu spat-koodeineen ei ole mahdollista 
lyhyen vastaanottokäynnin aikana. Seurantatietojen luotetta-
vuus on huono yhteisten tulkintaohjeiden monimutkaisuuden 



tai puuttumisen takia. Tavoitteenamme on edelleen järjestel-
män kehittäminen yleislääkäriystävällisemmäksi.

EDUNVALVONTA
Neuvottelutulos syksyllä 2013 oli perusterveydenhuollon kann-
alta pettymys. Jatkossa haasteelliseksi muodostuu virkaehto-
sopimuksessa sovittujen työryhmien työskentely. On ilmeistä, 
että Kuntatyönantajalla on halu yhtenäistää tämän hetkisiä 
monimuotoisia paikallisia sopimuksia ja päästä yksinkertais-
empiin palkkausmalleihin. Tähän työryhmään yhdistyksemme 
on syytä saada riittävä edustus. Asia ratkeaa syksyyn mennessä 
Lääkäriliiton hallituksessa.

Toinen yhdistyksemme jäsenten kannalta tärkeä työryhmä 
on erikoislääkärien palkkausta käsittelevä työryhmä. Varsin su-
uri osa perusterveydenhuollossa toimivista lääkäreistä on jo nyt 
yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja heidän määränsä lisääntyy 
tulevaisuudessa. Lisäksi perusterveydenhuollon hallinnollisissa 
viroissa toimivien lääkärien palkkauksesta on jatkossa pidettävä 
parempaa huolta, jotta hallinnolliset virat säilyisivät edelleen 
lääkäreitä kiinnostavina. Tähänkin työryhmään yhdistyksemme 
on saatava riittävä edustus.

Jäsenistölle tehdään palkkausta koskeva kysely. Edunval-
vonnassa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään palkkaedunvalvon-
nasta. Tärkeätä on, että yksittäinen lääkäri voi vaikuttaa työnsä 
sisältöön, hyödyntää erityisosaamistaan ja osallistua työyhtei-
sön sä kehittämiseen. Perusterveydenhuollossa toimivan lääkä-
rin palkan tulee määräytyä koulutuksen, kokemuksen, tehdyn 
työmäärän ja työn vaativuuden perusteella.

Edunvalvonnallisesti ongelma on myös sote-uudistus, jon-
ka tilanne on edelleen varsin sekava. Sote-uudistus ei ole pelkäs-
tään terveyspolitiikkaa, vaan tehtävät ratkaisut tulevat vaikut-
tamaan varsin merkittävästi terveydenhuollon organisaatioiden 
muuttuessa myös edunvalvontaan (kuten palkkaharmonisaatio, 
työsuhdeturva, matkakorvaukset). 

Siksi on tärkeätä, että yhdistyksemme ottaa jatkossakin ak-
tiivisesti kantaa myös sote-uudistukseen. 

JULKAISUTOIMINTA
Yleislääkäri-lehti jatkaa työtään yleislääkärien ammattitaidon ja 
ammatti-identiteetin kehittämiseksi. Tiedeosaston tasosta vas-
taa tieteellinen toimittaja, professori Sirkka-Liisa Kivelä. Leh-
den tieteellisessä osassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, 
yleis lääketieteen väitöskirjaesittelyjä ja short reportteja. Lehti 
kuu luu yleislääketieteen erikoislääkäritutkinnon vaatimuksiin.

Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenille, terveyskeskuslääkäreille 
ja muille avoterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, yleislää-
ketieteen erikoislääkäreille, työterveyslääkäreille, kolmelle nuo-
rimmalle lääkäri-ikäluokalle ja Lääkäriliiton opiskelijajäsenille. 
Lehden levikki tarkistetaan toimintavuoden aikana. Leh den 
säh köistä versiota voi lukea verkossa.

Yhdistyksen kotisivut (www.yleislaakarit.fi) pidetään ajan 
tasalla. 

Lehden sisältöä kehitetään jatkuvasti muuttuva toiminta-
ympäristö ja lukijoiden palautteet huomioon ottaen. Tavoittee-
na on saada julkaistavaksi kliinisiä ja tieteellisiä artikkeleita sekä 
yleislääkärien omia mietteitä ja raportteja paikallisista koulutuk-
sista ja muista tilaisuuksista. Valmistuneiden yleislääketieteen ja 
terveydenhuollon erikoislääkärien nimet julkaistaan lehdessä. 
Lehden ajankohtaisuuteen kiinnitetään huomiota. Yhdistyksen 
hallituksen jäsenet kirjoittavat säännöllisesti lehteen ja puheen-
johtaja linjaa toimintaa omalla palstallaan.

KOULUTUS
Yhdistyksen koulutus järjestetään Lääkärien ammatillisen ke-
hit tymisen tuki ry:n (Pro Medico) periaatteiden mukaisesti 
(www.promedico.fi)

Kevätkoulutustapahtuma järjestetään 10.–12.4.2014. Se 
suun tautuu Viron Vihterpaluun. Matkalla tutustutaan mm. Vi-
ron sähköisiin potilasjärjestelmiin. 

Yleislääkäripäivät järjestetään Helsingissä 27.–28.11.2014 
yhteistyössä usean muun yhdistyksen kanssa: Suomen yleis-
lääketieteen yhdistys (SYLY), Nuorten Lääkärien yhdistys 
(NLY), Terveydenhuoltolääkärit ry ja Työnohjaajalääkärit. 
Yleislääkäripäivät järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
4-linjaisena eli tapahtuma toteutetaan laajamuotoisempana kuin 
aiemmin. Vuoden 2015 Yleislääkäripäivien suunnittelu aloiteta-
an toimintakauden aikana samojen ja muiden soveltuvien yh-
teistyökumppaneiden kanssa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suomen yleislääkärit ry osallistuu (yhdistyksen pj ja varapj) 
Poh joismaiseen seminaariin, joka järjestetään Reykjavikissa 4.–
6.9.2014.

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Virtanen ja yhdistyksen 
edus taja Lääkäriliiton hallituksessa Ulla Palmu osallistuvat UE-
MO:n kokoukseen Zagrebissa, Kroatiassa 30.–31.5.2014. 

Yhdistys on edustettuna EQuiP:issä (European Associati-
on for Quality in General Practice/Family Medicine). Käynnis-
sä olevan sääntömuutoksen takia edustuksen jatkoa harkitaan 
vuoden 2014 aikana. EQuiPin tavoitteena on auttaa eurooppa-
laisia jäsenmaitaan kehittämään omaa perusterveydenhuollon 
laatutyöskentelyään.
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