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1. Laadukas saattohoitopalvelu turvattava 
koko väestölle 

• 30 000 henkilöä tarvitsee vuosittain 
saattohoitoa Suomessa 

• Palveluiden saatavuus ja laatu 
riittämätön  saattohoitoyksiköitä 
tarvitaan lisää 

• Turvattava lainsäädännöllä koko 
väestölle  

• 71% saattohoidon parissa 
työskentelevistä lääkäreistä kannattaa 
lakia Lääkäriliiton kyselytutkimuksen 
mukaan 
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Lähde: Lääkäriliiton Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 -tutkimus, Saattohoidon saatavuus –kysely, kuva Tamron Tampuriini-lehti, 1/2019 3 



2. Lääketieteellinen tutkimus- ja 
innovaatiotoiminta sekä sen rahoitus 
turvattava (1/2) 

• Kliinisen tutkimuksen resursseista 
huolehdittava ja byrokratiaa 
vähennettävä  

• Laadukkaalla tutkimuksella 
kustannustehokkuutta 
terveydenhuoltoon 

• Valtion tutkimusrahoitus suunnattava 
pitkäjänteiseen tutkijalähtöiseen 
huippututkimukseen strategisen 
tutkimuksen lisäksi 
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2. Lääketieteellinen tutkimus- ja 
innovaatiotoiminta sekä sen rahoitus 
turvattava (2/2) 

• Genomikeskuksen rahoitus turvattava 
sen perustamisen jälkeen 

• Tietosuoja- ja tutkimuslainsäädäntö 
eivät saa hankaloittaa väestö- ja 
tietorekisterien käyttöä 
lääketieteellisessä tutkimuksessa 

• Terveysteknologisia innovaatioita 
tuettava 
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3. Uskomushoitojen tarjoaminen kiellettävä 
lapsille, vakavasti sairaille, raskaana oleville ja 
muille haavoittuville ryhmille 

• Uskomushoitojen rajoittamiseen 
tarvitaan lainsäädäntöä 

• 70% lääkäreistä tukee tätä Lääkäriliiton 
kyselytutkimuksen mukaan 

• Uskomushoitojen markkinointia tulee 
rajoittaa nykyisestä 

• Asiakkaille mahdollisuus valittaa ja 
hakea korvauksia 

• Viranomaisille mahdollisuudet puuttua 
epäasialliseen toimintaan 
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4. Lääketieteellisen koulutuksen 
laatu taattava (1/2) 

• Koulutusmäärien vastattava 
työvoimatarvetta 

• Laadusta ei saa tinkiä, ryhmäkoot 
pienemmiksi 

• Ulkomailla opiskelevista suomalaisista 
(yli 1000) valtaosa palaa Suomeen 

• Sisäänottomääriä laskettava 750:sta 
600:aan  
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4. Lääketieteellisen koulutuksen 
laatu taattava (2/2) 
• Lääkäreistä erikoistuu 80-90%  

taattava erikoistumispaikka ja osaavat 
kouluttajat 

• Erikoistumiskoulutuksen 
koulutuskorvauksiin riittävät resurssit  
huomioitava erikoistuvien kasvava 
määrä  

• Valtioneuvoston käynnistettävä 
tarvearvion laatiminen lääkärien 
kokonaismääristä ja eri erikoisalojen 
lääkärien tarpeesta 
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5. Paperittomien 
terveyspalvelut turvattava 
• Paperittomille turvattava 

lainsäädännöllä välttämättömät 
terveyspalvelut  samat oikeudet 
kuin turvapaikanhakijoilla 

• Palveluihin tulee kuulua lyhytkestoiset 
välttämättömät palvelut 

• Näitä esim. raskauteen liittyvät 
palvelut ja pitkäaikaissairauksien 
välttämätön hoito 
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6. Muita linjauksia 
• Päihde- ja mielenterveyspalvelut 

turvattava uudessa sote-rakenteessa 
• Maksuton raskaudenehkäisy nuorille 
• Sosiaaliturvan kokonaisuudistus tulee 

toteuttaa taloudellisesti kestävällä ja 
oikeudenmukaisella tavalla 

• Kantapalveluiden käyttökustannukset 
tulee siirtää valtion vastuulle 
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