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Potilaan Lääkärilehden 
sivukäynnit 

2,8 miljoonaa 

Lääkärilehden 
sivukäynnit 

2,2 miljoonaa 
4 900 1 4004 900

Jäsenmäärä

Opiskelijajäsentä

26 754
1 532

VUODESTA 2017
+332

VUODESTA 2017
+38 %

VUODESTA 2017
+10 %

Viestinnän tunnuslukuja

Lääkärit yhdessä
potilaan parhaaksi

TOIMINTA- 
YMPÄRISTÖN MUUTOS

Teknologia
Palvelujärjestelmät

Lääketieteen kehitys 
Medikalisoituminen

Jäsenyyden  
vaaliminen

Edunvalvonta
Luottamus

Yhteiskuntavastuu

ARVOT

Ihmisyys
Elämän kunnioittaminen

Eettisyys
Korkea ammattitaito

Kollegiaalisuus

Vahva vaikuttaja 
ja arvostettu 

suunnannäyttäjä

EDISTÄMME yhdenvertaisten 
palvelujen toteutumista,  

ja osallistumme aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

KESKITYMME tutkittuun 
tietoon, ratkaisuihin ja 

innovaatioihin.

VAIKUTAMME siihen,  
että lääkärit voivat  

tehdä työnsä hyvin. 



Strategian 
seurantaan 
liittyvät mittarit

Jäsenyyden vaaliminen

Lääkärien järjestäytyminen, 
%:ia Suomessa asuvista 

lääkäreistä 

Luottamus kollegoiden välillä 
toteutuu erittäin tai melko 

hyvin 

95 % 90 %

91 % 93 %

Reilusti alle tavoitteen

Hieman alle tavoitteen

Tavoitteessa

Yhteiskuntavastuu

Jäsenet: Lääkäriliiton 
aktiivisuus terveydenhuollon 

kehittämisessä

Sidosryhmät: Lääkäriliiton 
aktiivisuus terveydenhuollon 

kehittämisessä

Väestön kokemat ongelmat 
terveyskeskuslääkäriin 

pääsyssä

Väestön kokemat ongelmat 
julkiseen sairaalaan pääsyssä

28 % 

66 % 69 % 

40 % 

< 33 % < 20 %

80 % 80 % 

Luottamus

Väestön luottamus 
lääkäreihin

Sidosryhmät: Lääkäriliiton 
toiminta hyödyllistä 

yhteiskunnalle

91 % 63 % 

90 % 80 %

Edunvalvonta

Lääkärien keskipalkan 
muutos suhteessa muiden 
ryhmien palkanmuutokseen 

Laadullinen arvio 
luottamusmiesten määrästä 

tarpeeseen nähden

Terveyskeskusten 
lääkärivaje 

Lääkärikoulutuksen 
aloituspaikkamäärä

Täydennyskoulutuspäivät 
vuodessa 

Kuormittumisindeksi 

7,9 

99,2 5,9 % 
Alueellisia

katvealueita

Korkea750

100

600 10 päivää Lasku-uralla

 < 5 %Alueellisesti kattava verkosto



Keskeistä edunvalvonnassa

Uusi yksityissektorityöryhmä keskittyi 
lääkäriasemilla, ketjuissa ja vakuutusyhtiöissä 
työskentelevien lääkäreiden edunvalvontaan. 

Lääkäriliitto ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy neu-
vottelivat ensimmäisen yksityissektorin 
työehtosopimuksen. Sairaanhoitopiirin viran-
haltijat siirtyivät yritykseen liikkeenluovutuksen 
periaattein vanhoina työntekijöinä. 

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut 
käytiin liittokierroksena. Korotukset ovat yleisen 
linjan mukaisia (3,46 %).

Työaikalain lakiesityksen myötä aloitettiin neu-
vottelut Lääkärisopimuksen työaikaluvun 
uudistamisesta.

Syrjinnän eri muotoihin kiinnitettiin huomiota 
jäsenneuvonnassa, luottamusmieskoulutuksissa 
ja Lääkärilehdessä.

Olennaista jäsenpalveluissa

Perusjäsenmaksu 

oli 512 euroa.

Yhteydenotot liiton lakimiehiin 
lisääntyivät. Vastausaika pysyi 
lyhyenä: mediaani oli 36 tuntia. 

Työttömyyskassalla oli 21 311 
jäsentä, joista 17 292 Lääkäriliiton 
jäseniä. Työttömien lääkäreiden 
määrä väheni hieman. 

Oikeusturvavakuutuksen turvaa 
korotettiin 40 000 euroon rangais-
tus- tai korvausvaatimuksissa väite-
tyn hoitovirheen perusteella. 

Tekoja lääkärien osaamistason kehittymiseksi

Lääkäri 2018 -päivillä 
kurssiosallistujia oli 5304, 
näyttelykävijöitä 1456 ja 
teemana muutos.

Järjestyksessään toisen 
Lääkärifoorumin teemana oli 
”Erikoistumista tiedolla ja 
taidolla.”

Erikoislääkärien johtamiskou-
lutuksessa käynnistyi kaksi 
uutta kurssia, joilla aloitti 
yhteensä 60 osallistujaa.

Erityispätevyyksiä myönnettiin 
vuoden aikana 183 jäsenelle. 
Erityispätevyysohjelmia oli 
yhteensä 32.



Terveydenhuollon korjaussarja 
2.0 -hanke kutsui koko 

jäsenkunnan keskustelemaan 
tulevaisuuden 

terveydenhuollosta. 

Lääkäri väkivallan ja vainon 
kohteena -teemaa käsiteltiin 
vuoden aikana laajasti.

Julkisuudessa otettiin kantaa 
muun muassa poliisin oikeudesta 
arkaluonteisiin terveystietoihin, 
aborttikysymykseen sekä saatto-
hoitoon ja eutanasiaan.

Liitto antoi yhdessä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tukea Turkin 
lääkäriliitolle, johon kohdistuu 
voimakasta painostusta maan 
hallituksen taholta. 

Liitto osallistui Rajat räiskeelle 
-kansalaisaloitteeseen, jonka ta-
voitteena on rajoittaa ilotulitteiden 
käyttö ammattilaisille.

Uusia avauksia

Uusi Lääkäri2030.fi
-sivusto tarjoaa tietoa 

tulevaisuuden 
terveydenhuollosta.

Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien 
Yhdistys kartoittivat kokemuksia 
koulutuspaikoista yli 1000 eriko-
istuvalta lääkäriltä.

Suomen Lääkäriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon lähes 
kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat. Kehitämme monin tavoin 
terveydenhuollon, lääkärikoulutuksen ja lääkärien työn laatua. 
Teemme myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä lääkärien ja 
potilaiden etujen ajamisessa ja eettisissä kysymyksissä.

www.laakariliitto.fi

Äänestysprosentti

VUODESTA 2015
+5 %

52,8

Erityistä vuonna 2018

Vuotta leimasi sittemmin kaatuneen 
sote-uudistuksen valmistelu.

Valtuuskunnan vaaleissa 
äänestysprosentti oli 52,8, mikä 
on 5 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin edellisissä vaaleissa.

Lääkäritalo oli remontissa ja 
toimisto työskenteli väistötiloissa. 
Uuteen monitilatoimistoon siirrytään 
vuonna 2019 ja samalla panostetaan 
työtapojen uudistamiseen.


