
 TERVEYSPOLITIIKKA
Kun perustuslakivaliokunta totesi hallituksen esityksen Sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudeksi järjestämismalliksi perustuslain vas-
taiseksi, jäi Sote-lain säätäminen tulevan eduskunnan tehtäväksi.  
Suomen yleislääkärit ry haluaa tulevan toimintavuoden aikana jat-
kaa perusterveydenhuollon näkemystensä esittämistä päättäjille: 
Laa ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön 
vä linen integraatio ja toimivan yhteistyön luominen eri toimijoiden 
välillä tarvitsee nimenomaan perusterveydenhuollon lääkärien 
asian tuntijuutta toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
Mikä li suu ri nykyisen sairaanhoitopiirin kokoinen maakuntato-
imija saa ko ko sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun, 
on vaarana erikoissairaanhoidon näkemysten korostuminen ja uus-
ien tehtävien siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveyden-
huoltoon ilman tarvittavia henkilöstö- ja taloudellisia resursseja. 
Tulevaisuudessa perusterveydenhuolto tarvitseekin johtamiseen 
koulutettuja, päte viä ja osaavia lääkärijohtajia, jotka hallitsevat laa-
jasti sote-kenttää sen kaikilla tasoilla.

Suomen yleislääkärit ry haluaa kehittää perusterveydenhuoltoa 
toimintaympäristössään tapahtuviin muutoksiin sopivaksi. Haas-
tee namme on sovittaa toimintatapamme vastaamaan kaik kien 
ikä luokkien tarpeita. Haluamme olla mukana ke hit tä mäs sä säh-
köisiä palvelukanavia ja mahdollistaa sähköi sen vies tin vä lityksen 
potilaiden ja ammattilaisten välillä. Säh köi set eArvopalvelut, Kan-
ta-arkiston, OmaKannan ja hoito koor di naat to reiden hyö dyn tä-
minen muuttavat lääkäreiden työn kuvaa koh ti konsultin roo lia. 
Haas teenamme onkin löytää tasapaino suo ran poti las vastaan ot-
to työn ja virtuaalisen lääkärintyön vä lillä. Peri aat teenamme on, 
että jokaisella potilaalla on oltava mah dol lisuus saada halutessaan 
vai voistaan myös lääkärin kannanotto il man välikäsiä. Tämä voi-
daan järjestää joko vastaanottokäynnillä, pu helinkontaktina tai 
erilaisia sähköisiä viestinvälityksiä hyödyntäen. Haluamme ko ros-
taa potilaan oikeutta riittäviin ja lääketieteellisesti oikein suun-
nattuihin tutkimuksiin ja lääkärin asettamaan diagnoosiin ja sen 
edellyttämään hoitoon. Kannatamme järkevää työnjakoa eri hen-
kilöstöryhmien kesken, mutta hoitotiimin ja potilaan kanssa yh-
teis ymmärryksessä laadittu hoitosuunnitelma on aina lopulta lää-
kärin vastuulla. Hoitosuunnitelman mukainen hoito toteutetaan 
tar vittaessa tiimityönä. Tiimiä johtaa hoitovastuussa oleva lääkäri.

Suomen yleislääkärit ry:n kanta on, että perusterveydenhuollon 

Toimintavuosi 2015 tuo yhdistykselle eteen merkit tä viä 
haasteita. Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa muo dos
tamme perinteiseen tapaan vaalirenkaan Suomen yleis
lääke tieteen yhdistyksen ja työterveyslääkäreiden kans
sa. Tavoitteenamme on vahvistaa perusterveydenhuol lon 
painoarvoa. Toimintavuoden haasteita tuovat eteemme 
tulevat virkaehtosopimusneuvottelut sekä vuoden 2015 
eduskuntavaalien jälkeen jatkuva soteuudistusprosessi. 

pal velut pitää järjestää lähellä potilasta. Lähipalvelupisteessä tulee 
olla käytettävissä myös laboratorion näytteenottopiste.

Sote-uudistuksen tavoitteena on väestön eriarvoistumisen ja 
syrjäytymisen torjuminen. Tämä toteutuu taloudellisimmin hyö-
dyn tämällä tehokkaasti perusterveydenhuollon palveluita. Eri-
tyi sesti täytyy parantaa lääkäripalveluiden saatavuutta. Tulevassa 
so te-ratkaisussa onkin huomioitava perusterveydenhuollon lää-
kä ri resurssien vakava vaje. Siirtämällä henkilöresursseja erikois-
sai raanhoidosta perusterveydenhuoltoon voimme todeta ja hoitaa 
sairauksia oikea-aikaisesti ja estää niiden pahenemista. Samalla eri-
koissairaanhoidon kustannukset pienenevät. 

Meillä on edelleen käytössämme useita erilaisia potilas tieto-
järjestelmiä jopa samassa tuottajaorganisaatiossa. Nämä jär jes-
telmät eivät pysty siirtämään tärkeitäkään terveystietoja eri oh-
jelmistojen välillä. Uuteen Kanta-arkistoonkaan ei ole vielä tässä 
vai heessa kertynyt riittävästi tarpeellisia potilastietoja. Puuttuvat 
tie dot vaarantavat vakavasti potilasturvallisuutta ja lisäävät turhaa 
työtä ja viiveitä hoidon suunnittelussa. Tietojärjestelmien jatkuvat 
toimintahäiriöt muodostavat vakavan uhkan potilaillemme. Viem-
me esilletulevista ongelmista tietoa myös viranomaisille.

Odotammekin innolla yhteisen kaiken terveyden- ja sosi aa-
lihuollon kattavaa tietojärjestelmää. Jäsenemme osallistuvat ak tii-
visesti tietojärjestelmien kehittämistyöhön. 

Perusterveydenhuollossa on tällä hetkellä vakava lääkärivaje. 
Erityisesti pulaa on kokeneista yleislääkäreistä, jotka vastaavat pe-
rusterveydenhuollon lääkäripalveluista. Tavoitteenamme on, että 
pe rusterveydenhuollossa toimivilla lääkäreillä on yleislääketieteen 
erikoislääkärin pätevyys tai riittävän pitkä kokemus yleislääkärin 
työs tä. Osaamisen ja kokemuksen on näyttävä myös lääkäreiden 
palk kauksessa, jota tuleekin kehittää soveltumaan tulevaan toi-
min nan muutokseen. Kokemuksen ja osaamisen täytyy näkyä pait-
si palkkapussissa myös toimenkuvassa: terveyskeskuksen lää kä-
rien työtehtävissä pitää huomioida erikoisosaaminen ja työn ku vaa 
pitää voida räätälöidä lääkärin kiinnostuksen mukai ses ti. Ta voit-
teenamme onkin, että yleislääkäri pystyy hallitsemaan työ päi vänsä 
sisältöä ja samalla pitämään työmääränsä kohtuullisena. Työ päivän 
aikana on oltava aikaa myös osaamisen kehittämiseen ja toiminnan 
arviointiin. 

Potilaan käynti yleislääkärin vastaanotolla on tapahtuma, joka 
sisältää useiden sairauksien, toimenpiteiden, tutkimusten ja hoi-
to-ohjeiden samanaikaista selvittämistä. Vaikka hoitokäynnin si säl-
lön analysointi onkin toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää, ei 
lyhyen vastaanottokäynnin aikana voida edellyttää erilaisten aikaa 
vievien raportointikoodien merkitsemistä. Kiireessä muistinva-
raisten SPAT- ynnä muiden koodien kirjaaminen unohtuu helpos-
ti. Niinpä syntyvien tietojen luotettavuus on kyseenalaista. 

Seuraavien toimintavuosien haasteena on erilaisten potilasryh-
mien tarpeiden tiedostaminen ja uusien eri potilasryhmien erilais-
ten tarpeiden huomioiminen. Meidän on oltava etulinjassa potilas-
ryhmien segmentoimisessa eritasoisiin hoitolinjoihin. Esimerkiksi 
lyhyen asian potilaat voidaan erottaa omalle pikavastaanotolle eril-
leen vaativampien potilaiden hoitolinjoista.



Jatkamme tulevanakin toimintakautenamme perus tervey den-
huollossa toimivien yleislääkäreiden näkemysten nostamista esiin 
keskusteluissa ja viemme viestiämme päättäjätahoille.

 EDUNVALVONTA
Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme edelleen aktii vi-
sesti Suomen Lääkäriliiton työskentelyyn. Vaikutamme virka-
eh to  sopimusneuvotteluihin ja työehtojen kehitykseen. Lisäksi 
yl lä pi dämme järjestövalmiutta. Tuemme edelleen paikallista neu-
vot te lutoimintaa ja vaikutamme suoraan sekä paikallisiin että val-
ta kun nallisiin päättäjiin. 

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten reaa-
li ansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskentelyolosuhteet 
ja työn sisältö sekä tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus vir-
ka- tai työsuhteesta riippumatta.  

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat nykyisen vir-
kaehtosopimuksen toisen jakson (1.1.2016–31.1.2017) palkkarat-
kaisusta 30.6.2015 mennessä. Mikäli palkankorotusraha jää mal-
tillisella kierroksella pieneksi, kannatamme sen käyttöä kokonaan 
yleiskorotukseen. 

Virkaehtosopimuksessa sovitut neljä työryhmää aloittavat 
työn sä toimintavuoden aikana. Ryhmistä kolmeen yleislääkäreitä 
kos kevaan tulee saada riittävä edustus.  

Yksi työryhmä neuvottelee sote-järjestämislain myötä tarvit-
tavista muutoksista lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin. Tule-
vaan sote-ratkaisuun vaikutamme aktiivisesti myös Lääkäriliiton 
lau sunnonantajajärjestönä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotta-
jina toimivat jatkossa nykyisiä kuntia huomattavasti suuremmat 
toimijat. Työmatkat eri toimipisteisiin voivat muodostua hyvinkin 
pitkiksi. Päätoimipaikka tuleekin nimetä ja työmatka muihin huo-
mioida työaikana. 

Terveyskeskusliite on säilytettävä sote-uudistuksen jälkeenkin. 
Liitteiden väliseen harmonisaatioon tai työaikojen yhdenmukaista-
miseen ei tule lähteä. Lääkärin työnkuva perusterveydenhuollossa 
on niin erilainen verrattuna sairaalalääkäreiden työnkuvaan, että 
oma liite on välttämätön.

Toinen työryhmä selvittää ja kehittää perusterveydenhuollon 
lääkäreiden tarkoituksenmukaisen palkka- ja työaikamallin sekä 
ar vioi omalääkärijärjestelmän ja suoriteperusteisten palkkioiden 
toimivuuden. 

Yhdistyksemme miettii jo etukäteen omat reunaehtonsa suori-
teperusteiselle työajalliselle palkkamallille. Kannustavuus ja hoi don 
jatkuvuus ovat tärkeät, mutta liian iso suoriteosuus voi jo vai kuttaa 
toimintamalleihin negatiivisesti. Osittainen suoriteperus teisuus 
20 %:n tasoa voi toimia kannustavana. Tulevaisuudessa lisääntyvän 
sähköisen asioinnin aiheuttama työmäärä ja työnkuvan muutos tu-
lee huomioida palkkausta kehitettäessä.

Suoriteperusteisen mal lin rinnalle tarvitaan edelleen nykyinen 
vanha VES. Myös omalääkärimalli tulee pitää voimassa, kunnes 
toimiva vaihtoehto löytyy. Paikalliset toimivat mallit kannattaa 
säilyttää ja huomioida neuvotteluissa. Valtakunnallinen malli voisi 
toimia hyvänä pohjana paikallisille neuvotteluille. Esimiesten pal-
kan tulee olla oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan näh-
den KVTES mukaisesti.

Kolmas työryhmä kehittää erikoislääkäreiden palkkausta ja  
muita palvelussuhdetta koskevia määräyksiä. Yleislääketieteen eri-
koislääkärit kuuluvat tälle työryhmälle myös. Kokeneet yleislääkä-
rit tulee lisäksi ottaa huomioon. Lääkäriliiton edunvalvontajaos 
on jo aiemmin todennut kokouksessaan, että kokeneet yleislääkä-
rit voi daan rinnastaa jatkossa yleislääketieteen erikoislääkäreihin. 
Kokeneet yleislääketieteen erikoislääkärit tulee puolestaan huomi-

oi da omana ryhmänään. Näiden kohtien toteutuminen on vahdit-
ta va, kun työryhmä aloittaa toimintansa. Kokemus tulee ottaa 
huo mioon sekä kokeneen yleislääkärin että yleislääketieteen eri-
kois lääkärin palkkausta kehitettäessä.

 JULKAISUTOIMINTA
Yleislääkäri-lehti jatkaa työtään yleislääkärien ammattitaidon ja 
am matti-identiteetin kehittämiseksi. Tiedeosaston tasosta vas taa 
tie teel linen toimittaja, professori Sirkka-Liisa Kivelä. Leh den tie-
teel li sessä osiossa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, yleis lää ke-
tie teen väitöskirjaesittelyjä ja lyhyitä alkuperäistutkimuksia (short 
report). Lehti kuuluu yleislääketieteen erikoislääkäritutkinnon vaa-
ti muk siin.

Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenille, terveyskeskuslääkäreille ja 
muille avoterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, yleislääketie-
teen-, työterveyshuollon- ja terveydenhuollon työikäisille erikois-
lää käreille ja viimeisen neljän vuoden aikana laillistetuille lääkäreil-
le sekä muutamille pienille sidosryhmille.

Lehden sisältöä kehitetään jatkuvasti muuttuva toimintaympä-
ristö ja lukijoiden palautteet huomioon ottaen. Tavoitteena on saa-
da julkaistavaksi kliinisiä ja tieteellisiä artikkeleita sekä yleislääkä-
rien omia mietteitä ja raportteja paikallisista koulutuksista ja muista 
tilaisuuksista. Valmistuneiden yleislääketieteen ja terveydenhuol-
lon erikoislääkärien nimet julkaistaan lehdessä. Lehden ajankoh-
taisuuteen kiinnitetään huomiota. Yhdistyksen hallituksen jäsenet 
kirjoittavat säännöllisesti lehteen ja puheenjohtaja linjaa toimintaa 
omalla palstallaan.

Yhdistyksen kotisivut (www.yleislaakarit.fi) pidetään ajan ta
sal la. Tieteen toimituksen työskentelytavat on nyt kuvattu netti-
si vuillamme ja näkyvyyttämme kehitetään vastaamaan tiedeyhtei-
sön yleisiä tasovaatimuksia.

 KOULUTUS
Yhdistyksen koulutus järjestetään Lääkärien ammatillisen kehit-
tymisen tuki ry:n (Pro Medico) periaatteiden mukaisesti (www.
pro medico.fi)

Kevätkoulutustapahtuma järjestetään 17.–19.4.2015. Ensin on 
koulu tus ta Helsingissä ja luennot jatkuvat risteilyllä Tukhol maan.

Yleislääkäripäiville Helsingissä 26.–27.11.2015 osallistuu jo-
pa 500 osallistujaa. Päivät järjestetään yhteistyössä usean muun 
yh distyksen kanssa: Suomen yleislääketieteen yhdistys (SYLY), 
Nuor ten Lääkärien yhdistys (NLY), Terveydenhuoltolääkärit ry ja 
Työn ohjaajalääkärit. Tavoitteenamme on ollut vakiinnuttaa ta pah-
tu ma lääkäreille suunnattujen suurten tapahtumien joukkoon. Tä-
mä näyttää toteutuvan ja myös vuoden 2015 Yleislääkäripäiville on 
tulossa kansainvälisen huipputason puhuja, Iona Heath.

Vuoden 2016 Yleislääkäripäivien suunnittelu aloitetaan toi-
min takauden aikana samojen ja muiden soveltuvien yhteistyökump-
paneiden kanssa.

 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suomen yleislääkärit ry osallistuu Pohjoismaisen kongressin yhtey-
dessä pidettävään puheenjohtajatapaamiseen Göteborgissa. 

Yhdistys on edustettuna EQuiP:issä (European Associati-
on for Quality in General Practice/Family Medicine). EQuiPin 
ta voit teena on auttaa eurooppalaisia jäsenmaitaan kehittämään 
omaa perusterveydenhuollon laatutyöskentelyään. Käynnissä ole-
van sääntömuutoksen takia edustuksen jatkoa harkitaan vuoden 
2015 aikana.

Suomen yleislääkärit • Allmänläkare i Finland • GPF ry • Toimintasuunnitelma 2015


