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Toimintavuonna pidettiin eduskuntavaalit. 
Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa keski-
tyttiin vaalitavoitteiden ja hallitusohjelmata-
voitteiden viestintään. Yhtenä erityiskysy-
myksenä toteutettiin Saattohoito kuntoon  
-some-kampanja yhdessä hoitajajärjestöjen 
kanssa. 

Lääkäritalon remontti edistyi liiton omien 
tilojen osalta. Toimisto muutti 6. kerroksen 
väistötiloista uudistettuun 7. kerrokseen 
ja 8. kerroksen kokoustilojen ja saunojen 
remontti jatkui.

Lääkäriliiton sähköisten palvelujen kehit-
tämistä valmisteltiin työstämällä digistrate-
giaa. Tavoitteena on tuoda liitto sähköisesti 
lähelle jokaista jäsentä ja samalla kehittää 
myös liiton toimiston palvelukykyä. Lääkä-
ripäivillä lanseerattiin mobiili Kollega-appli-
kaatio tuomaan tietoturvallinen konsultaa-
tioalusta jäsenten käyttöön.

Liiton taloutta jouduttiin tasapainotta-
maan ilmoitustulojen alenemisen myötä. 
Säästöjä haettiin toiminnasta ja toimiston 
henkilöstöstä yhteistoimintaneuvottelujen 
kautta.

Kati Myllymäki
toiminnanjohtaja

Liiton toimintaa päivitettiin myös uudista-
malla luottamusneuvoston toimintamalli, so-
vinto- ja kunniatuomioistuimen johtosääntö 
ja kollegiaalisuusohjeet. Kansainvälisessä 
toiminnassa liitto isännöi Euroopan lääkäri-
liiton CPME:n kokousta Helsingissä.

Lääkäriliiton jäsenmäärä kasvoi toiminta-
vuoden aikana 2,4% ja oli vuoden lopussa 
27 399. n

Toiminnanjohtajan katsaus

Yhtenä erityiskysymyksenä toteutettiin 
Saattohoito kuntoon  -some-kampanja 
yhdessä hoitajajärjestöjen kanssa.
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Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi 

 

  
 

Vahva vaikuttaja
ja arvostettu 

suunnannäyttäjä

Lääkäriyden 
vaaliminen

Edunvalvonta

Yhteiskuntavastuu  
ja luottamus

TOIMINTA- 
YMPÄRISTÖN MUUTOS

Teknologia
Palvelujärjestelmät

Lääketieteen kehitys
Medikalisoituminen

Uudistuva  
Lääkäriliitto

ARVOT

Ihmisyys
Elämän kunnioittaminen

Eettisyys
Korkea ammattitaito

Kollegiaalisuus
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Verksamhetsledarens översikt

Under förra året hölls riksdagsval. I vår 
samhällspåverkan fokuserade vi på att kom-
municera om våra mål för riksdagsvalet och 
regeringsprogrammet. En specifik fråga var 
vår kampanj för fungerande terminalvård, i 
samarbete med sjukskötarorganisationerna. 

Renoveringen av Läkarhuset fortskred i 
förbundets egna lokaler. Kontoret flyttade 
från tillfälliga lokaler på sjätte våningen till 
förnyade sjunde våningen, medan renove-
ringen av åttonde våningens mötes- och 
bastuutrymmen fortsatte.

Vi förberedde utvecklingen av läkarför-
bundets e-tjänster genom att utarbeta vår 
digitala strategi. Vi vill föra förbundet elekt-
roniskt nära varje medlem och samtidigt 
utveckla servicekapaciteten på föreningens 
kontor. På Läkardagarna lanserade vi vår 
mobilapp Kollega, för att skapa en säker 
konsultationsplattform för våra medlem-
mars bruk.

I och med minskade annonsintäkter var 
vi tvungna att balansera förbundets ekono-
mi. Vi förde samarbetsförhandlingar för att 
hitta besparingar i verksamheten och bland 
kontorspersonalen.

Vi uppdaterade även förbundets verk-
samhet genom att förnya förvaltningsrå-
dets verksamhetsmodell, instruktionen för 
förliknings- och hedersdomstolen samt 
våra riktlinjer för kollegialitet. Inom interna-
tionell verksamhet stod förbundet värd för 
Europeiska läkarförbundet CPME:s möte i 
Helsingfors.

Under verksamhetsåret ökade Läkarför-
bundets medlemsantal med 2,4 %  och var 
vid årets slut 27 399. n

En specifik fråga var vår kampanj för 
 fungerande terminalvård, i samarbete med 
sjukskötarorganisationerna.

Kati Myllymäki
Verksamhetsledare
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During the year, parliamentary elections were 
held. In our societal lobbying, we focused on 
communicating our election and  government 
program objectives. A particular issue was 
our social media campaign on improving 
 end-of-life care, in cooperation with the nurses’ 
 associations. 

The renovation of Lääkäritalo progres-
sed, with regard to the association’s own 
facilities. Our office moved from its tempo-
rary facilities on the 6th floor to the reno-
vated 7th floor, and the renovation of the 
meeting area and saunas on the 8th floor 
continued.

By working on our digital strategy, we 
prepared to develop the Finnish Medical 
Association’s e-services. We aim to bring 
the association electronically close to each 
member and, at the same time, to develop 
the service capacity of the Association’s 
office. During the Finnish Physician Days, 
we launched our mobile app, Kollega, to 

provide a secure consultation platform for 
use amongst our members.

Due to lower advertising revenue, we 
had to balance the association’s finances. 
We held co-operation negotiations to seek 
savings within our operations and office 
staff.

We also updated the association’s 
 operations by renewing the guidelines for 
our trust council’s operating model, the 

The Annual Report of the Chief 
 Executive Officer

code of conduct for arbitration and honor 
court and our guidelines for collegiality. 
In international activities, the Association 
hosted the European Medical Association 
CPME’s meeting in Helsinki.

Membership in the Finnish Medical 
Association increased by 2.4% during the 
operational year and, at the end of the year, 
it was at 27,399. n

A particular issue was our social media 
 campaign on improving end-of-life care, in 
cooperation with the nurses’ associations.

Kati Myllymäki
Chief  Executive Officer
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Pöydän ympäri kiertäen 
 vasemmalta alkaen: 
Samuli Saarni, Martti Kekomäki, 
Jaana Puhakka, Arto Virtanen, 
 Johanna Salmio, Kia Pelto-
Vasenius, Kristiina Aalto, Tuula 
Rajaniemi ja Noora Ritamäki.

Hallitus
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AKTIIVINEN JÄSENYYSASTEESTA 
 HUOLEHTIMINEN

Opiskelijatoiminta on ollut aktiivista. Kaik-
kien yliopistopaikkakuntien CIV ja CVI 
-opiskelijat on tavattu liiton koulutusillassa.

Virossa ja Latviassa lääketiedettä opis-
kelevia suomalaisia käytiin tervehtimässä 
jo neljättä kertaa ns. Baltia-koulutuksen 
merkeissä.

Jokavuotinen koulutuspäivä ulkomailla 
lääketiedettä opiskeleville suomalaisil-
le järjestettiin Tuohilammella elokuussa. 
Mukana oli 106 opiskelijaa 13 eri maas-
ta. Suomen Medisiinariliiton kanssa on 
arvioitu yhteistyötä opiskelijatoiminnassa ja 
tehty tältä pohjalta yhteistyösuunnitelmaa.

Vuoden aikana tuotettiin uusi juridinen 
verkkokurssi ”Top secret - salassa pidet-
tävää vai ei”, joka on suunnattu erityisesti 
opiskelijoille. Kurssi on jäsenille ilmainen.

Loppuvuodesta otettiin käyttöön auto-
maattinen sähköinen kysely jäsenyytensä 
päättäneille. Kyselyllä kerätään tietoa eron 

syistä, ja tulosten pohjalta valmistellaan 
 toimenpiteitä jäsenyyden vaalimiseksi.

Jäsenviestintää kehitettiin päivittämäl-
lä lähes kaikki jäsenille kotiin postitettavat 
 kirjeet. Työ jatkuu tulevana toimintavuonna.

Konsultoi kollegaa -sovellus otettiin 
käyttöön tammikuussa 2019 ja sen muka-
na  jäsenet saivat sähköisen jäsenkortin ja 
väylän Lääkärilehden lukemiseen. Vuoden 
aikana palvelua on markkinoitu lääkäreille. 
Kollega-sovellus tarkistaa jäsenyyden ja am-
mattipätevyyden Fimnet-tunnistuksen avulla. 
Jäsenistä 32 % on ladannut sovelluksen. 
Opiskelijajäsenistä sovelluksen on ladannut 
44 % ja valmistuneista jäsenistä 30 %.

Lääkäritori ja alueelliset Lääkäripäivät 
ovat olleet tärkeä paikka kohdata jäsenis-
töä ja vahvistaa jäsenyyssuhdetta. Vuoden 
aikana osallistuttiin alueellisten Lääkäripäi-
vien lisäksi Nuorilääkäripäiville ja Yleislääkä-
ripäiville. Toimintavuoden teemaa ”Luotta-
mus” tuotiin näissä tilaisuuksissa esille liiton 
ständillä.

PAINOPISTE 1: 

Jäsenmaksun alennusperusteita pohtinut 
työryhmä arvioi ja keräsi tietoa jäsenmaksu-
jen erilaisista vaihtoehdoista. Valtuuskunta 
päätti hallituksen esityksen pohjalta luoda 
uuden eläkeläisjäsen -jäsenluokan. Mahdol-
lisuutta tähän jäsenluokkaan tarjotaan eläke-
läisjäsenelle, joka haluaa maksaa alhaisem-
paa jäsenmaksua, mutta ei äänestää tai olla 
ehdokkaana valtuuskunnan vaalissa.

Jäsenten työpaikkatietojen ja muidenkin 
yhteystietojen päivityskampanjaa suunnitel-
tiin ja toteutus käynnistettiin toimintavuoden 
aikana. Tietoni-palvelu nousikin tämän seu-
rauksena liiton vieraillummaksi verkkosivus-
toksi kampanjapäivinä. 

Lääkärikartellin Puhti Puhelinresepti-
palvelun teknistä tuottamista uudistettiin ja 
tehostettiin toimintavuoden aikana. Palvelun 
kokonaisuudistusta myös palvelun nimen ja 
ilmeen osalta suunniteltiin jo pitkälle, mutta 
uuden Respa-palvelun lanseeraus siirtyi 
seuraavalle vuodelle.  >

Toimintavuoden  teemaa 
”Luottamus” tuotiin 

aktiivisesti esille liiton 
 tilaisuuksissa.

Jäsenyyden vaaliminen
Strateginen tavoite: Ammattikunnan yhtenäisyyden ja kollegiaalisuuden vahvistaminen
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ALUEELLISEN TOIMINNAN 
 UUDELLEENORGANISOINTI 

Alueellisen toiminnan arvioinnin työryhmän 
loppuraportissa linjattiin liiton alueellisen 
toiminnan tavoitteita ja kehittämiskohteita. 
Yhtenä toimenpiteistä paikallisosastojen 
mallisäännöt sekä ala- ja paikallisosastojen 
talousohje uusittiin. Talousohjeen uusimisel-
la pyrittiin selkeyttämään paikallisosastojen 
toiminnan pyörittämistä. Uusien sääntöjen 
merkittävämpänä muutoksena oli se, että 
paikallisosastojen puheenjohtaja ei toimi 
työtaistelun tullen lakkopäällikkönä. Toi-
mintavuoden aikana KYS-ervan alueella 
käynnistettiin kaksi uutta aktiivista paikal-
lisosastoa: Keski-Suomi eli Jyväskylä ja 
Pohjois-Karjala eli Joensuu.

Lääkärikartellin työtaisteluvalmiutta 
suunnitellut KAVALA-työryhmä on työs-
tänyt uutta lakkomallia ja Lääkärikartellin 
liittojen hallitukset hyväksyivät uuden mallin 
toteutettavaksi pilottina. Seitsemän alue-
koordinaattoria (lakkopäällikkö) rekrytoitiin 
loppuvuodesta valmistelemaan alueellista 
työtaisteluvalmiutta. Pilotin on tarkoitus 
päättyä huhtikuussa 2020. 

Liitto on osallistunut myös JUKOn eri 
sektoreiden lakkotoimikuntien työhön 

valmistelemalla lakko-ohjeita ja -malleja ja 
kouluttamalla lakkotoimijoita. 

KOLLEGIAALISUUSKESKUSTELUN 
 YLLÄPITÄMINEN

Lääkäriliitto selvitti osana Lääkäripanee-
lia jäsenten näkemyksiä kollegiaalisuuden 
 toteutumisesta. Tulokset osoittivat kolle-
giaalisuuden toteutuvan hyvin kollegojen 
välisen luottamuksen, työn arvostuksen ja 
vuoro vaikutuksen alueilla. Kehitettävää ilme-
ni ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja ratkaise-
misessa kollegiaalisesti.

LUOTTAMUSNEUVOSTON TOIMINTA
MALLIN, SOVINTO JA KUNNIATUOMIO
ISTUIMEN JOHTOSÄÄNNÖN JA KOLLE
GIAALISUUSOHJEIDEN UUDISTAMINEN

Luottamusneuvosto valmisteli ja valtuus-
kunta hyväksyi uuden sovinto- ja kunnia-
tuomioistuimen johtosäännön ja kolle-
giaalisuusohjeet. Johdosäännön ja 
kollegiaalisuusohjeen nimikkeistöä ja 
terminologiaa uudistettiin ja sovinto- ja 
kunniatuomioistuimen johtosääntö muut-
tui Kollegiaalisuuselinten  johtosäännöksi. 
Luotta musneuvoston nimi muutettiin Kol-
legiaalisuusneuvostoksi. Johtosääntöön 
tehtiin myös sisällöllisiä muutoksia.  >Konsultoi kollegaa -sovellus otettiin käyttöön tammikuussa 2019.
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Kollegiaalisuutta käsiteltiin Lääkäri 2020 
-tapahtumassa tammikuussa. Aiheena oli 
”Hyvä, paha kollegiaalisuus”.  

AUTONOMIA

Helsingin yliopiston professori Sirpa 
 Wreden työryhmän kanssa jatkettiin auto-
nomiaan liittyvää tutkimushanketta. Tutki-
mushankkeessa kartoitetaan lääkärien 
urajärjestelmiä ja tunnistetaan niihin lääkäri-
kunnan sisältä kohdistuvia ja ulkoisesta 
toimintaympäristöstä aiheutuvia muutos-
paineita. Työsuojelurahasto rahoittaa 
 hankkeen toteutumista.

MARKKINOINNIN VALVONTA

Markkinoinnin valvontaa toteutettiin enti-
seen tapaan. Valvontalautakunta kokoon-
tui käsittelemään erityisesti optikkoalan 
mainontaa. Valvontalautakunta kuuli liiton 
medikalisaatiotyöryhmää, joka selvitti mm. 
epäasiallista markkinointia koskevaa lain-
säädännön tarvetta. 

LÄÄKÄRIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyyskassaan liittymisen informoin-
tia lisättiin kaikissa liiton viestintäkanavissa 
sekä jäsenten kohtaamisissa mm. Lääkäri-
tapahtumassa. Lisäksi työttömyyskassa 
yksinkertaisti kassaan liittymisprosessia.
Työttömyyskassalla oli vuoden lopussa 
21 934 jäsentä, joista 17 791 oli Lääkäri liiton 
jäseniä. Jäsenmaksu oli 24 euroa. Lääkäri-
liitto maksoi työttömyyskassaan kuuluvien 
jäsentensä osalta työttömyys kassan jäsen-
maksun.

Työttömyysaste pysyi kertomusvuoden 
aikana edellisen vuoden tasolla. Kassa 
maksoi toimintavuoden aikana ansio-
päivärahaa 76 liiton jäsenelle yhteensä 
409 486,05 euroa (vuonna 2018 maksettiin 
74 jäsenelle 681 539,78 euroa). Päivärahaa 
maksettiin 4 530 korvauspäivältä keskimää-
rin 90,39 euroa päivässä. 

Vuorotteluvapaalla oli enemmän lääkä-
reitä kun edellisenä vuonna. Työttö-
myyskassa maksoi vuorottelukorvausta 

35 liiton jäsenelle yhteensä 236 936,97 
euroa (vuonna 2018 maksettiin 28 jäse nelle 
182 364,02 euroa). Vuorottelukorvausta 
maksettiin 2 685 korvauspäivältä keski-
määrin 88,24 euroa päivässä.

Liikkuvuusavustusta maksettiin  
275  päivältä yhteensä 10 241,74 euroa. n

Työttömyyskassaan 
 liittymisen  informointia 

lisättiin kaikissa liiton 
 viestintäkanavissa.
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Edunvalvonta
Strategiset tavoitteet: Varmistaa kaikkien lääkäriryhmien ansiotason kehittyminen vähintään yleisen 
 ansiokehityksen mukaisesti. Varmistaa lääkärien oikea määrä suhteessa palvelujärjestelmän tarpeisiin. 
 Vaikuttaa lääkärien osaamistason kehittymiseen ja laadukkaiden työolosuhteiden toteutumiseen.

EDUNVALVONTA – YKSITYINEN SEKTORI  

AMMATINHARJOITTAJIEN JA  
LÄÄKÄRIYRITTÄJIEN ETUJEN JA 
 ANSIOTASON  VARMISTAMINEN

Yksityissektorin edunvalvonnallinen 
jaos käsitteli mm. lääkäriasemaketjujen 
toimintaa, fuusioita, yrityskauppoja ja niiden 
vaikutuksia lääkärien asemaan. Liitto antoi 
KKV:lle kaksi lausuntoa, joissa käsiteltiin 
näitä ja muita lääkäriyrittäjien vapauteen 
liittyviä kysymyksiä. Lisäksi liitto oli 
kuultavana KKV:ssa Mehiläinen-Pihlajalinna 
-yrityskauppaan liittyen. Yrittäjälääkärien 
edunvalvonnallisissa asioissa tavattiin 
kaikkien suurten lääkäriasemaketjujen 
johtoa ja informoitiin jäseniä. Yksittäisten 
jäsenten omia sopimusneuvotteluja 
lääkäriasemien kanssa käytiin aiempaa 
aktiivisemmin. 

Liiton digistrategian täytäntöönpanoon 
liittyvä uusi digitaalisen alustan kehittä-
mistyö aloitettiin. Hankkeessa huomioi-
daan  yksityislääkärin urapolun eri vaiheisiin 
liittyvät edunvalvonnalliset kysymykset ja 
jäsenille kohdistettavat palvelut. Hankkeen 
toteutus jakautuu usealle vuodelle.

Liitto järjesti kesäkuussa seminaarin 
”Pienyrittäjyys suomalaisessa terveyden-
huollossa”, joka keräsi runsaasti osanot-
tajia. Luennoitsijoita tilaisuudessa oli mm. 
TEM:stä ja KKV:sta.

Liitosta osallistuttiin Halin ja LPY:n semi-
naareihin. Liitto kuuli eri puolueiden näke-
myksistä sotesta ja yksityissektorin ase-
masta. Uusi palvelutuottajalaki ei edennyt, 
koska se liittyy uuteen sotelakipakettiin,  
joka ei tullut vielä voimaan. 

EDUNVALVONTA – JULKINEN SEKTORI

UUSI SOPIMUSRAKENNE  
(maakunnat/sote)

Kunta-alan uuden neuvottelu- ja sopimus-
järjestelmän edistäminen pysähtyi alkuvuo-
desta sote-lakien kaaduttua. Tämän jälkeen 
työnantaja ja pääsopijajärjestöt yhdessä 
ovat edistäneet KT lain uudistamista, jotta 
turvataan uusien työnantajaorganisaatioi-
den mahdollisuus olla edelleen kunta-alan 
sopimusten piirissä. 

Kunta-alan pääsopimus irtisanottiin 
loppuvuodesta 2019 ja sen voimassaolo 
päättyi 31.3.2020. 

NEUVOTTELUTOIMINTA

Neuvottelutoiminnassa odotettiin koko 
syksy päänavausta yksityiseltä sektorilta 
erityisesti liittyen kiky-tuntien (kilpailukyky-

Liiton digistrategian 
 täytäntöönpanoon 

 liittyvä uusi digitaalisen 
alustan kehittämistyö 

aloitettiin.

PAINOPISTE 2: 
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sopimuksen työajanpidennysten) kohta-
loon. Ratkaisuja ei vuoden 2019 puolella 
löydetty. 

Lääkärien virkaehtosopimuksen neu-
vottelut jatkuvan neuvottelutoiminnan 
periaatteella eri työryhmissä olivat käyn-
nissä koko vuoden ajan tiivistyen syksyllä.  
Laajakantoisin asia on työaikalain voimaan-
tulo 1.1.2020, jonka muutokset sovitetaan 
uuteen Lääkärisopimukseen. Säännökset 
tarkoittavat muutoksia myös valtion lääkä-
rien päivystysmääräyksiin. Kokonaisuuteen 
sisältyy useita toisinsovittavia ja neuvotelta-
via asioita, joita on työstetty neuvotteluryh-
mässä ja eri luottamuselimissä. Toteutetun 
päivystysvakanssiselvityksen tuloksia hyö-
dynnetään neuvottelutoiminnassa, samoin 
työmarkkinatutkimuksen tuloksia lääkärien 
näkemyksistä päivystämiseen. Valtuuskun-
nassa käsiteltiin ja linjattiin suhtautumista 
pitkiin päivystysvuoroihin.

Sopimuskokonaisuuden osana on kä-
sitelty myös palkkausrakenneuudistusta 
erityisesti erikoislääkärien tulevan palkkake-
hityksen osalta huomioiden mm. osaami-
sen kasvu ja sitoutuminen. Asiaa työstettiin 
tehdyn palkkapilotin pohjalta.

Kolmantena osakokonaisuutena on 
työstetty työoloihin ja työhyvinvointiin liittyviä 
teemoja ja pyritty konkretisoimaan sitä, 
miten asiaa voidaan edistää virkaehtosopi-
musmääräyksillä. Valtuuskunta otti syysko-
kouksessa julkaisemassaan julkilausumas-
saan asiaan kantaa. 

Neuvottelutoiminnalle tehtiin liiton verk-
kosivuille oma osio, jossa kerrotaan tavoit-
teista ja ajankohtaisista asioista. Lääkäri-
lehdessä neuvottelukierroksen asioista on 
uutisoitu säännöllisesti.  

Yksityisen sektorin talokohtaista työeh-
tosopimusta on työstetty eteenpäin Sydän-
sairaalan kanssa. Tavoitteena on, että se 
saadaan voimaan 2020 aikana. Mehiläinen 
Länsi-Pohjan osalta aloitettiin talokohtaisen 
työehtosopimuksen jatkoneuvottelut uuden 
sopimuksen aikaansaamiseksi keväällä 
2020. Toimisto on myös kartoittanut muuta-
man ison terveysalan firman intressejä talo-
kohtaisten työehtosopimusten aikaansaami-
seksi ja tehnyt vertailuja työehtosopimusten 
ja lainsäädännön normeista. Lisäksi OYS 
osuuskunnan perustamisen myötä tuli ajan-
kohtaiseksi ratkaista lääkäreihin sovellettava 
työehtosopimus osuuskunnassa. Ratkaisua 

asiaan ei saavutettu vuoden 2019 aikana.  

YHTEISTOIMINTAMENETTELYT

Vuonna 2019 yli 50 työnantajayksikköä 
kävi yhteistoimintamenettelyjä. Prosesseja 
ja  niiden vaikutuksia seurattiin. Luottamus-
miehiä koulutettiin, ja laadittiin asiaan liitty-
vää materiaalia, pidettiin jäsentilaisuuksia ja 
oltiin yhteydessä työnantajiin muistuttaen 
lain edellytyksistä. Myös Lääkärilehti on 
 pitänyt yt-asioita esillä.

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Lääkärikartellin LUMO-työryhmä suunnitteli 
ja toteutti uuden tavan tuottaa luottamus-
mieskoulutuksia. Uusi LUMO, luottamus-
miesten modulaarinen koulutusohjelma, 
otettiin käyttöön uuden luottamusmieskau-
den alettua. Luottamusmiesvaalit käytiin 
keväällä ja elokuussa aloitti 60 uutta luotta-
musmiestä. Lääkäritaustaisten luottamus-
miesten kokonaismäärä nousi noin kymme-
nellä. Luottamusmiehen opas on päivitetty.

Luottamusmiesten lähikoulutuspäivät on 
toteutettu suunnitellusti. Toimintaa kehite-
tään koulutuspäivillä kerättävän palautteen 
pohjalta.

1.1.2021 VOIMAAN TULEVA UUSI 
 POTILASVAKUUTUSLAKI  

Keväällä eduskunta hyväksyi hallituksen 
esitykset uudeksi potilasvakuutuslaiksi 
ja liikenne- ja potilasvahinkolautakuntien 
yhdistämiseksi. Liitto oli kuultavana potilas-
vakuutuslakiesityksestä sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnassa. Kuulemisessa esitettiin 
huoli muun muassa potilasvakuutusmak-
sujen nousupaineista liittyen erityisesti 
1.1.2017 voimaan tulleeseen eläkeuudis-
tukseen, jossa yhteydessä potilasvakuu-
tuksesta tuli ensisijainen korvausjärjestelmä 
suhteessa työeläkejärjestelmään. Liiton 
vaikuttamistyö asiassa jatkui ja loppu-
vuodesta ministe riössä käynnistyi hanke 
potilasvahinkokorvausten ja työeläkkeiden 
välisestä yhteensovituksesta. Sosiaali- ja 
terveysministeriöön on myös tehty aloite 
lainsäädäntötarpeesta terveydenhuollon 
ammattihenkilön vahingonkorvausvastuun 
ja potilasvakuutuksen väliseksi selkeyttä-
miseksi.     

Lääkäriliiton hallitus perusti 25.1.2019 
työryhmän arvioimaan liiton ryhmäpotilas-
vakuutuksen kehittämistarpeita. Työryhmän 
tehtävänä on arvioida muun muassa  > 
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liiton potilasvakuutuksen nykytilaa, lainsää-
dännön muutoksia ja niiden vaikutuksia ja 
kustannuksia sekä vaihtoehtoja jäsenille 
tarjottavan potilasvakuutuksen sisällöstä. 

Lääkärilehdessä käsiteltiin edunvalvon-
ta-aiheita vuoden aikana pääkirjoituksis-
sa, Ajassa-sivuilla ja Liitossa-sivuilla mm. 
Vaikuttaja-palstalla.

VARMISTAA LÄÄKÄRIEN OIKEA MÄÄRÄ 
SUHTEESSA PALVELUJÄRJESTELMÄN 
TARPEISIIN

POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN 
 LÄÄKÄRIMÄÄRÄ KYSYMYKSISSÄ 

Lääkärimäärätilastoja ei ole pystytty päivittä-
mään vuodenvaihteen 2015/2016 jälkeen. 
Taustalla ovat asiassa tilastoviranomaisena 
toimivan Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen tietotuotannossa olevat ongelmat. Liitto 
on pyrkinyt vaikuttamaan asiaan tilanteen 
korjaamiseksi ja toiveissa on ajantasaisten 
tietojen julkaiseminen vielä kevätkaudella 
2020. Tietojen saatavuusongelmat ovat 
hankaloittaneet myös tarkempien työvoima-
ennusteiden laatimista. 

Vaikuttamistyö lääkärikoulutuksen tiimoil-
ta jatkui vuonna 2019 tiiviissä yhteistyössä 
Suomen Medisiinariliiton ja muiden järjestöjen 
sekä tiedekuntien edustajien kanssa. Tausta-
aineistona vaikuttamisessa on käytetty Opis-
kelijatutkimuksen tuloksia koskien opetuksen 
laatua ja resursseja (esimerkiksi ryhmäkokoja) 
sekä ulkomailla opiskelevien määrän nopeaa 
kasvua ja tämän ryhmän paluuaikeita.

Syyskaudella 2019 Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö (OKM) julkisti omat tavoitteensa 
eri alojen korkeakoulutettujen tutkintotavoit-
teista seuraaville vuosille, ja myös lääke-
tieteeseen esitettiin merkittäviä nostoja. 
Yliopistojen ja OKM:n väliset tulosneuvotte-
lut käydään keväällä 2020. Sisäänottomää-
riä suunniteltaessa on liiton näkemyksen 
mukaan huomioitava ulkomailla tapahtuvan 
opiskelun nopea ja voimakas kasvu. Lisäksi 
on huomioitava perustutkintonsa tehneiden 
nuorten lääkärien erikoistumismahdollisuu-
det palvelujärjestelmässä.

Jo nykyisiinkin koulutusmääriin sisältyy 
merkittävä liikakoulutuksen riski, kun huomi-
oidaan jo nostetut sisäänotot ja nopeasti li-
sääntynyt ulkomailla opiskelu. Eläkepoistuma 
huomioiden työmarkkinoille tulee lähivuosina 

nettomääräisesti noin 300–400 lääkäriä joka 
vuosi jo nykyisillä koulutusmäärillä. Rajalliset 
opetusresurssit ja kasvaneet koulutusmäärät 
muodostavat jo nyt vakavan uhan lääkäri-
koulutuksen laadulle ja peruskoulutuksen 
aikana saataville ammatillisille valmiuksille. 
Nykytilanteessa yhä suurempi osa käytän-
nön taitojen harjaantumisesta uhkaa siirtyä 
erikoistumisvaiheeseen ja työelämään.

VAIKUTTAA LÄÄKÄRIEN  OSAAMISTASON 
KEHITTYMISEEN JA LAADUKKAIDEN 
 TYÖOLOSUHTEIDEN TOTEUTUMISEEN

LÄÄKÄRIEN PERUSKOULUTUKSEN LAATU 

Vuonna 2018 otettiin käyttöön yhteisva-
linta myös lääketieteessä, ja siten kaikkiin 
viiteen lääketieteelliseen tiedekuntaan on jo 
kahtena vuonna voinut hakea samanaikai-
sesti. Haku-uudistuksia ja niiden vaikutuksia 
seurataan tarkoin.

Lääketieteen perusopetusta koskevan 
KARVI:n arvioinnin etenemistä vuosina 
2016–2018 seurattiin tiiviisti, ja kansain-
välisen arviointiryhmän työtä tuettiin mm. 
tarjoamalla liiton tutkimustietoja ryhmän 

käyttöön. Eräänä hankkeen suositusten jat-
kotoimena on vuoden 2019 aikana toiminut 
tiedekuntien yhteinen suomalaisen lääkärin 
osaamistavoitteita linjaava työryhmä, jossa 
Lääkäriliitollakin on edustus. Työn on määrä 
valmistua tiedekuntaneuvostojen hyväksyt-
täväksi keväällä 2020. Toinen liiton tarkasti 
seuraama tiedekuntien yhteinen hanke on 
MEDigi, jossa rakennetaan sähköisiä oppi-
misalustoja lääketieteen opintojen tueksi.

Edellä mainittuja teemoja käsiteltiin myös 
ns. Halloped-tapaamisessa maaliskuus-
sa 2019. Liiton yhteistyössä SML:n kans-
sa järjestämään vuotuiseen tapaamiseen 
osallistuivat jälleen tiedekunnissa vaikuttavat 
hallinnon opiskelijaedustajat sekä tiedekun-
tien opintohallinnon keskeiset henkilöt.

Kansainvälinen lääketieteen koulutuksen 
AMEE-konferenssi pidettiin elokuussa 2019 
Wienissä. Pohjoismaisten liittojen yhteistyö-
tä koulutussektorilla jatkettiin lokakuisella 
tapaamisella Kööpenhaminassa.

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN 
 UUDISTAMISEN SEURANTA 

Lääkäriliitto on seurannut nopeasti etenevää 
erikoistumisuudistusta ja vaikuttanut  > 
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siihen tiiviisti mm. STM:n ns. koordinaa-
tiojaostossa. Uudistuksessa keskeistä on 
osaamisen tasapainoinen varmistaminen 
tulevaisuudessa kaikilla erikoisaloilla ja eri 
puolilla maata, erikoistumiskoulutuksen 
laadun ja systemaattisuuden kehittäminen 
sekä yliopistojen ja palvelujärjestelmän yh-
teistyön tiivistäminen. Erikoistumiskoulutuk-
sen opiskelijavalinnat otettiin käyttöön vuon-
na 2019. Vuonna 2020 aloittaa toimintansa 
koordinaatiojaoston uusi kokoonpano, joka 
päivittänee seuraavien vuosien tavoitteita 
uudistukselle.

Myös Lääkärilehti on seurannut tiiviisti 
erikoislääkärikoulutuksen hakumenettelyn 
muutoksia ja osallistunut erikoistuvien ase-

masta käytyyn keskusteluun. Medisiinari-
numero pureutui opiskelijoiden ja opettajien 
sekä kandien ja ohjaajien kanssakäymiseen.
Täydennyskoulutuksen turvaaminen

Lääkärien mahdollisuudet täydennys-
koulutukseen olivat toimintavuonna uhattui-
na julkisen sektorin säästötoimien myötä. 
Liitto vaikutti tilanteeseen monia kanavia 
hyödyntäen ja toi esiin huolensa lääkärien 
kouluttautumisoikeuden ja -velvollisuuden 
toteutumisesta sekä painotti työnantajan 
lainsäädännöstä tulevia velvoitteita, joita 
tulee noudattaa säästöjenkin aikana.

Liiton erityispätevyysjärjestelmä tukee 
lääkärien ammatillista kehittymistä ja eri-
koisalojen yhteisiä osaamisalueita. Erityis-
pätevyysohjelmia oli vuoden lopussa 32 ja 
pätevyyksiä myönnettiin liiton jäsenille vuo-
den aikana 161. Muistisairauksien erityispä-
tevyysohjelman kolmen vuoden siirtymäaika 
päättyi marraskuussa. 

LÄÄKÄRIEN JOHTAMISOSAAMISEN 
 KEHITTÄMINEN JA TUKEMINEN 

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen (ELJ) 
kehittäminen on jatkunut. Syksyllä 2019 
aloitti jo 20. kurssi, jolle oli jälleen  kerran 
merkittävästi enemmän hakijoita kuin  > 

Lääkäri 2019 -tapahtuma järjestettiin 9.–11.1.2019 Messukeskuksessa.  
Päivien teemana oli luottamus.
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 kurssille voitiin ottaa. Kurssilta on sen kym-
menvuotisen historian aikana valmistunut jo 
pitkälti yli 500 erikoislääkäriä. Lääkäri 2018 
-tutkimuksen tulokset osoittivat lähes joka 
kolmannen nuoren lääkärin olevan kiinnos-
tunut johtamisesta.

LÄÄKÄRI 2019 TAPAHTUMA

Kurssipalautteiden mukaan osallistujat 
olivat tyytyväisiä koulutukseen. Kursseja 
toteutettiin ennätysmäärä, 71 kpl. Parhaan 
kurssin palkintoa ei jaettu. Sen sijaan paras  
puheenjohtaja Birgitta Salmela sai kunnia-
maininnan kurssilla ”Kumpi hyytyy ensin – 
potilas vai lääkäri”. Lisäksi kunniamaininnan 
suosituimpana kurssina sai ”Vatsavaivaa 
koko päivän ajaksi” ja parhaan palautteen 
osallistujilta saaneena kurssi ”Flunssa vai 
sivuontelotulehdus”.

Kävijäkyselyyn vastanneista 90 % oli tyy-
tyväisiä tapahtumaan. Tyytyväisimpiä kävi-
jöitä olivat lääketieteen opiskelijat ja nuoret 
lääkärit, jotka olivat valmistuneet alle viisi 
vuotta sitten. Lääkäri 2019 -tapahtumaso-
vellusta ilmoitti käyttäneensä joka kolmas 
vastaaja.  Suurin osa palautetta antaneista 
lääkäreistä (72 %) osallistui tapahtumassa 
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kursseille ja vieraili myös näyttelyssä. 
Lääkäri -tapahtuma tuotetaan yhdessä 

Duodecimin sekä Finska Läkaresällskapetin 
kanssa. Koulutuspäivät ovat valtakunnan 
suurin lääkärien täydennyskoulutustilai-
suus. Lääkäri 2020 -tapahtumaa tuotettiin 
vuoden 2019 aikana, teemana oli terveys ja 
kestävä kehitys. Toimintavuonna painotet-
tiin erityisesti koulutustapahtuman kustan-
nusten hallittavuutta. 

LAADUKKAIDEN TYÖOLOSUHTEIDEN 
 TURVAAMINEN

Työolot ja terveys 2019 -tutkimuksen tie-
donkeruu toteutettiin loppuvuodesta. En-
simmäisiä tuloksia on jo raportoitu Lääkäri-
lehdessä. Tulosten avulla lääkärien työoloja, 
kuormittumista ja hyvinvointia koskevia 
teemoja nostetaan aktiivisesti keskusteluun 
kuluvan vuoden aikana. 

Lääkäriliitto ja NLY toteuttivat loppu-
syksyllä 2019 jälleen yhteisen Koulutuspaik-
kakyselyn, jossa kartoitettiin erikoistu vien 
lääkärien kokemuksia koulutuspaikoista. 
Yleisestä trendistä poiketen kyselyn vas-
tausaktiivisuus nousi selvästi aikaisemmis-
ta vuosista. Yli 1700 erikoistuvan lääkärin 

arviot omista koulutuspaikoistaan tuovat 
vahvan viestin koulutusolosuhteiden kehit-
tämiseen. 

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019 
-tutkimus valmistui loppuvuodesta ja tulok-
set julkaistiin Lääkäri 2020 -tapahtumassa. 
Tutkimus selvitti lääkärien tehtävien täyt-
tötilanteen, lääkärivajeen ja ostopalvelujen 
käytön lokakuun alun tilanteen mukaisesti. 
Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin johtavien 
lääkärien näkemyksiä 7 päivän hoitotakuun 
toteuttamiseen tarvittavasta lisäresurssista 
sekä lääkärien työnkuvan kehittämisestä. 
Kaikkiaan 64 % johtavista lääkäreistä oli sitä 
mieltä, että terveyskeskuslääkäreiden työn-
kuvassa on sellaisia tehtäviä, jotka  jonkun 
muun ammattiryhmän olisi tarkoituksen-
mukaisempaa tehdä. Työajan käytöstä 
keskimäärin viidenneksen arvioitiin olevan 
tällaista työtä.           

LUOTTAMUSLÄÄKÄRITOIMINTA

Lääkäriliiton luottamuslääkäriverkostoon 
kuului toimintavuonna 36 lääkäriä, joista 
24 antoi neuvontaa kollegojen ongelmien 
selvittelyssä ja mahdollisten tutkimusten 
sekä hoidon käynnistämisessä. Luotta-

muslääkärien palveluja käyttävät eri ikäiset 
jäsenet tasapuolisesti. Luottamuslääkäreille 
järjestettiin vuoden aikana kaksi koulutus-
ta, joissa aiheina olivat työn ylikuormitus 
työsuojelun näkökulmasta sekä luotta-
muslääkärin työ ja ajankohtaista päihde-
ongelmista. Marraskuussa luottamus-
lääkärikoulutuksessa käsiteltiin erityisesti 
luottamuslääkärien työn erityispiirteitä työn-
ohjauksellisesti pienryhmissä sekä koulu-
tusta varten kysyttiin luottamuslääkärien 
näkemyksiä toiminnan kehittämisestä sekä 
lääkärien hyvinvoinnista. n
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Vuodeksi 2019 asetettu Lääkäriliiton medi-
kalisaatiotyöryhmä luovutti loppuraporttinsa 
hallitukselle marraskuussa 2019. Työryh-
män tekemän selvityksen mukaan medikali-
saatio ja siihen liittyvät ilmiöt näkyvät monin 
tavoin terveydenhuollon arjessa, jossakin 
määrin kaikilla erikoisaloilla ja terveyden-
huoltojärjestelmän eri osissa (esim. julkinen 
ja yksityinen terveydenhuolto). Terveyden-
huoltojärjestelmän kannalta keskeinen 
medikalisaation, ylidiagnostiikan ja ylihoidon 
negatiivinen seuraus on resurssien käyt-
täminen tutkimuksiin ja hoitoihin, joiden 
vaikuttavuus on vähäinen tai se puuttuu. 
Nämä resurssit ovat aina pois mahdollisesti 
hyödyllisemmästä toiminnasta.

Työryhmän loppuraportissa tuodaan esiin 
toimenpiteitä, joilla medikalisaation ja  siihen 
liittyvien ilmiöiden kielteisiä vaikutuksia 
voitaisiin tunnistaa ja vähentää. Ehdotetut 
toimenpiteet koskevat paitsi Lääkäriliittoa 
myös terveydenhuoltoa, koulutusjärjestel-

mää, lääkärikuntaa ja yhteiskuntaa.
Yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

järjestettiin lokakuussa Terveysfoorumi 
teemasta ”Ylidiagnostiikka, ylihoito ja niiden 
seuraukset”.

LAATU JA POTILASTURVALLISUUS

Lokakuisen Potilas- ja asiakasturvallisuus 
2019 -tapahtuman järjestäjätahoja olivat 
Lääkäriliiton lisäksi Fioca, Farmasialiitto, 
Hoitotyön tutkimussäätiö, Potilasturval-
lisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, 
 Sairaanhoitajaliitto ja ensimmäistä kertaa 
myös sosiaalialan korkeakoulutettujen-
ammattijärjestö Talentia. Vuoden 2019 
tapahtuman teemat nousivat STM:n potilas- 
ja asiakasturvallisuusstrategiasta 2017–
2021, jonka toimeenpano on parhaillaan 
käynnissä eri puolilla Suomea. >

Yhdessä muiden 
 toimijoiden kanssa 

 järjestettiin Terveys-
foorumi teemasta 

” Ylidiagnostiikka, ylihoito 
ja niiden seuraukset”.

Luottamus
Strateginen tavoite: Potilaiden ja yhteiskunnan luottamusta lääkärien ammattietiikkaan ja  
osaamiseen lisätään.

PAINOPISTE 3: 
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Piiriylilääkäri Timo Tuovinen ja silloinen 
 hallituksen jäsen (nyk. pj.) Tuula Rajaniemi 
 Pohjolan  Lääkäripäivillä helmikuussa 2019.
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KAMPANJAT VÄESTÖN TERVEYTEEN 
JA HYVINVOINTIIN SEKÄ POTILAS
TURVALLISUUTEEN LIITTYEN

Keväällä toteutettiin yhdessä terveysalan 
ammattijärjestöjen kanssa laaja kampan-
ja saattohoidosta sosiaalisessa mediassa. 
Kampanja nosti esiin mm. hoidon tasa-
arvon, resurssit ja ammattilaisten koulu-
tustarpeet. Kampanjan suojelijana toimi 
arkkiatri Risto Pelkonen. Lääkäriliitto vaati, 
että hallitusohjelmaan on kirjattava saatto-
hoitopalveluiden turvaaminen koko väestölle 
lainsäädäntömuutoksella. 

Marraskuussa liitto monien muiden 
järjestöjen kanssa luovutti  eduskunnalle 
kansalaisaloitteen ilotulitteiden käytön 
rajoittamiseksi teemalla ”Rajat räiskeelle”. 
Liiton näkökulma aloitteeseen on nimen-
omaan kansalaisten terveyden turvaaminen 
ja  ennen kaikkea silmävammojen vähentä-
minen.

YHTEISKUNTASUHTEET JA VIESTINTÄ 

Liiton sidosryhmäyhteistyötä on systema-
tisoitu ja sen seurantaa kehitetty. Liiton 
edustajat ovat tavanneet keskeisiä poliitik-
koja ja virkamiehiä sekä muita sidosryhmien 
edustajia. Erityinen painopiste oli keväällä 

vaikuttaminen eduskuntavaaleihin ja halli-
tusohjelmaneuvotteluihin.

Heinäkuussa osallistuttiin monen muun 
toimijan kanssa Porin Suomi Areenalla 
laajaan koko päivän ohjelmakokonaisuu-
teen teemalla ”Tämän päivän tutkimus on 
 huomisen terveyttä”.

Lääkäriliiton uudistetut nettisivut avat-
tiin juhannuksen kynnyksellä. Tavoitteena 
oli parantaa toiminnallisuutta ja keskittyä 
sellaiseen sisältöön, jota selvitysten mukaan 
tiedetään jäsenten ja sidosryhmien etsivän.  
Verkkoanalytiikan kautta seurataan verkko-
sivujen ja sosiaalisen median käyttäjälukuja.

Liiton viestinnästä lähetettiin 11 jäsen-
uutiskirjettä, 4 sidosryhmäuutiskirjettä, 50 
tiedotetta ja julkaistiin 20 blogia. Twitterissä 
liitolla oli 5 900 seuraajaa, Facebookissa 
5 500 seuraajaa. 

LÄÄKÄRILEHTI

Lääkärilehden useilla palstoilla ja verkossa 
on käsitelty myös yhteiskunnallisia aiheita. 
Potilaan Lääkärilehti on kaikille avoin verkko-
julkaisu, jossa tarjotaan lukijoille Lääkärileh-
den sisällöstä valittua luotettavaa ja arvioitua 
lääketieteellistä tietoa. Potilaan Lääkärileh-
den lukijamäärät ovat edelleen kasvaneet. 
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Käyntejä sivustolla oli yhteensä 3,2 miljoo-
naa (kasvua edellisvuodesta 14 %).

Lääkärilehden sivustolla kirjautuneet 
 lukijat (lääkärit) kävivät vuoden aikana 
yhteensä 670 000 kertaa (kasvua edellis-
vuodesta 9 %). Kirjautumattomat lukijat 
mukaan luettuna käyntejä oli 2,3 miljoonaa 
(kasvua edellisvuodesta 3 %).

LÄÄKÄRILEHDEN TIETEELLINEN TASO 

Lääkärilehden tiede- ja muut asiantuntija-
artikkelit tukevat lääkärien ammatillista osaa-
mista. Kaikki Tieteessä-osion artikkelit ovat 
kahden toimituksen ulkopuolisen vertais-
arvioijan arvioimia. Vuoden aikana otettiin 
käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
vertaisarviointitunnus. Jo ennen tätä Lää-
kärilehden vertaisarviointi täytti tunnuksen 
käytön kriteerit. Tarjotuista alkuperäistut-
kimuksista hyväksyttiin julkaistavaksi 2/3. 
Katsauksista, joista valtaosa oli pyydettyjä, 
hyväksyttiin 80 %. Tieteellisten käsikirjoitus-
ten käsittely on edelleen nopeutunut.

TUTKIMUSTOIMINTA

Vuoden lopulla julkaistiin Lääkäri 2018 
- tutkimuksen tuloksia STM:n julkaisusar-
jassa Lääkäriliiton ja lääketieteellisten  > 

Kesällä 2019 liitto osallistui monen muun 
 toimijan kanssa Porin SuomiAreenaan.
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tiedekuntien  yhteistyönä. Tutkimusraportti 
sisältää vuosina 2007–2016 valmistuneiden 
lääkärien kokemuksia perus- ja erikoistu-
miskoulutuksesta, tietoja nuorten lääkä-
rien uratoiveista ja ammatti-identiteetistä. 
Tulokset osoittavat lähes joka kolmannen 
nuoren lääkärin olevan kiinnostunut johta-
misesta. Lääkärit toivoivat peruskoulutuk-
seen enemmän toiminnanohjauksen taitoja, 
kuten valmiuksia oman työn kehittämiseen, 
tehokkaaseen ajankäyttöön ja toimintojen 
priorisointiin. Erikoislääkärikoulutukseen 
toivottiin lisää johtamistaitojen, tutkimus- ja 
opetustyön sekä terveystalouden opetusta. 

Lääkäriliiton Taloustutkimukselta tilaaman 
väestökyselyn mukaan väestön luottamus 
lääkäriin on kaikissa väestöryhmissä erittäin 
korkealla tasolla. Tulokset osoittivat väestön 
luottavan lääkäreihin enemmän kuin tervey-
denhuoltojärjestelmään. Väestön luotta-
musta järjestelmään rapauttaa mm. hoitoon 
pääsyn esteet. Terveydenhuoltojärjestelmän 
osa-alueista eniten luotetaan erikoissairaan-
hoitoon. Julkiseen perusterveydenhuoltoon 
luotetaan vähiten. Yksityinen terveydenhoito 
ja työterveyshuolto sijoittuvat tähän väliin.

Lääkäriliitto osallistui keväällä Talous-
tutkimuksen kahden vuoden välein toteut-
tamaan Ammattijärjestöjen mielikuvatut-
kimukseen. Liitto oli jälleen kansalaisten 
silmissä arvostetuin 22 järjestön joukossa. 
Yhdeksästä eri osa-alueesta erikseen Lää-
käriliitto oli kuudessa sijalla yksi. Yhteis-
kunnallisessa vastuunottokyvyssä sijoitus 
oli noussut edellisestä tutkimuksesta sijalta 
 viisi sijalle kolme, neljä vuotta aiemmin 
 sijoitus oli seitsemäs.

EETTISET ASIAT

Lääkärin etiikka -kirjan päivityksen valmis-
telu aloitettiin aikatauluttamalla hanke ja 
identifioimalla nykyisten artikkeleiden päivi-
tystarpeet sekä kirjaan tulevat uudet aiheet. 
Päivitystyö tehdään vuoden 2020 aikana. 
Marraskuussa liiton järjestämän Lääketie-
teen etiikan päivän seminaarin aiheena oli 
terveyserot ja niiden kaventamismahdolli-
suudet. 

Maailman Lääkäriliitto WMA päivitti 
lokakuussa kannanottoaan eutanasiasta 
ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta. Ainoa 
sisällöllinen muutos kannanottoon oli, että 
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ammattikunta ei enää tuomitse epäeettisek-
si niitä lääkäreitä, jotka maansa lainsäädän-
nön mukaisesti avustavat potilasta kuole-
maan. WMA vastustaa edelleen vahvasti 
eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa. 

Toiminnanjohtaja edusti Lääkäriliittoa 
STM:n työryhmässä: Elämän loppuvaiheen 
hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa 
ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötar-
peen asiantuntijatyöryhmä. Lisäksi osal-
listuimme Opetus- ja kulttuuriministeriön 
 EduPal-hankkeeseen: palliatiivisen hoito-
työn ja lääketieteen koulutuksen monia-
lainen ja työelämälähtöinen kehittäminen. 
Hankkeen tuloksena saatiin suositus pallia-
tiivisen lääke tieteen sisällöstä lääketieteen 
perusopetuksessa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Lääkäriliiton kansainvälinen toiminta jatkui 
keväällä 2018 päivitettyjen linjausten mu-
kaisesti. Toimintaa oli niin pohjoismaisella, 
eurooppalaisella kuin maailman tasolla.

Eurooppalainen lääkärijärjestö CPME 
(Comité Permanent des Médecins 
 Européens) piti liiton kutsusta  kokouksensa 

Helsingissä marraskuussa. Kokouksen 
yhteydessä pidetty seminaari hyvinvointi-
taloudesta oli Suomen EU-puheenjohta-
juuskauden virallinen sivutapahtuma. n
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ALOITTEELLISUUS TERVEYSPOLITIIKASSA

Terveyspolitiikan osalta toimintavuotta 
leimasi sote-uudistuksen kaatuminen ja 
sen myötä monen muunkin uudistuksen 
lykkääntyminen seuraavalle eduskuntavaa-
likaudelle (kuten esimerkiksi terveydenhuol-
tolain ja asiakasmaksulain uudistamiset). 

Eduskuntavaalien alla ja heti niiden 
 jälkeen Lääkäriliitto toi aktiivisesti esiin poliit-
tisille päätöksentekijöille omia näkemyksiään 
terveydenhuollon kehittämisen keskeisistä 
suuntaviivoista. Hallitusohjelmassa linjataan-
kin useista liiton esiin nostamista  asioista: 
perusterveydenhuollon vahvistaminen, 
 keskittämisasetuksen muuttaminen, saat-
tohoidon parantaminen, uskomushoitojen 
säätely, paperittomien terveyspalveluiden 
turvaaminen, päihde- ja mielenterveyspal-
veluiden kehittäminen, apteekkijärjestelmän 
uudistaminen ja alle 25-vuotiaiden nuorten 
maksuton raskauden ehkäisy. 

Toimintavuoden aikana Lääkäriliitto on 

ottanut kantaa terveyspolitiikan osalta mm. 
sote-uudistuksen toteutuksesta, perus-
terveydenhuollon vahvistamisesta, ympä-
ristöterveydenhuollon järjestämisestä, 
sote-keskus -kehittämisohjelmasta, mielen-
terveysstrategiasta ja rajatusta lääkkeen-
määräämisestä.

Edellisenä vuonna käynnistettyä tervey-
denhuollon korjaussarja 2.0 -hanketta 
jatkettiin. Hankkeessa on osallistettu koko 
jäsenkunta keskustelemaan tulevaisuuden 
terveydenhuollon perusperiaatteista erillises-
sä portaalissa. Tarkoituksena on, että val-
tuuskunta hyväksyisi valmistellut periaatteet 
toukokuussa 2020.

Lääkehoidon päivänä maaliskuussa 
Lääkäriliitto järjesti yhdessä DRA Consul-
ting Oy:n kanssa Äly 2019 -seminaarin. 
Seminaari oli jatkoa aiemmalle Lääkäriliiton 
 tulevaisuushankkeelle. 

Liiton keskustelunavauksia on julkaistu 
Lääkärilehdessä mm. pääkirjoituksina.

ALOITTEELLISUUS  
SOSIAALIPOLITIIKASSA

Eduskuntavaalien yhteydessä  Lääkäriliitto 
peräänkuulutti sosiaaliturvauudistuksen 
(ml. perhevapaauudistus) toteuttamista 
talou dellisesti kestävällä ja oikeuden mu-
kaisuutta lisäävällä tavalla. 

KESKUSTELUN YLLÄPITÄMINEN  TUTKITUN 
TIEDON MERKITYKSESTÄ POTILAIDEN 
TUTKIMUKSESSA JA HOIDOSSA

Lääkäriliitto uudisti tiedepoliittisen ohjelman-
sa keväällä 2019 otsikoiden sen ” Tämän 
päivän tutkimus on huomisen hyvää 
 hoitoa”. Ohjelmassa todetaan, että lääkäri-
koulutus ja lääkärinä toimiminen perustuu 
tutkittuun tietoon. Lääkärien mahdollisuuk-
sia tehdä tieteellistä tutkimustyötä osana 
työnkuvaansa on parannettava ja tutkimus-
työn arvostusta nostettava. Tiedepoliitti-
sen ohjelman tavoitteena on tuoda esiin 
lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä  > 

Lääkäriliitto toi   
aktiivisesti esiin  poliittisille 

päätöksen tekijöille 
omia  näkemyksiään 

 terveydenhuollon 
 kehittämisen  keskeisistä 

suuntaviivoista.

Yhteiskuntavastuu
Strategiset tavoitteet: Tehdä uusia terveydenhuollon kehitykseen vaikuttavia keskustelunavauksia. 
Vaikuttaa ennakoivasti väestön tasa-arvoisten terveydenhuoltopalveluiden saatavuuteen.

PAINOPISTE 4: 
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ongelmia sekä kehittämisehdotuksia niiden 
ratkaisemiseksi. Uutta ohjelmaa jaettiin 
vuoden mittaan laajasti eri sidosryhmille, ja 
heinäkuun Suomi-Areenassa liiton keskei-
senä teemana oli tiedepolitiikka.

Lokakuussa Lääkäriliitto antoi yhdessä 
läheisten sidosryhmiensä kanssa lausunnon 
koskien valtion vuoden 2020 talousarviota. 
Lausunnossa tarkasteltiin budjettia lääke-
tieteellisen, erityisesti kliinisen tutkimuksen 
osalta ja todettiin, että budjettiesitys on riittä-
mätön vastaamaan kliinisen tutkimuksen tar-
peisiin. Tulevana vuonna erityisesti kansallis-
ten osaamiskeskusten rahoitus sekä valtion 
rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopis-
totasoiseen tutkimukseen (ns. VTR-rahoitus) 
ovat avainasemassa siinä, millaisia mahdolli-
suuksia on kliinisen tutkimuksen teolle.

VAIKUTTAA ENNAKOIVASTI VÄESTÖN 
TASAARVOISTEN TERVEYDENHUOLTO
PALVELUIDEN SAATAVUUTEEN

Perusterveydenhuollon vahvistaminen 

Hallitusohjelman mukaisesti maan hallitus 
on konkreettisesti tarttunut perustervey-
denhuollon vahvistamiseen käynnistämällä 

sote-keskus -kehittämisohjelman sekä kiris-
tämällä perusterveydenhuollon hoitotakuu-
ta. Liiton näkemyksistä on viestitty ohjelmaa 
valmisteleville virkamiehille. Liiton näke-
mykset perusterveydenhuollon ongelmien 
korjaamiseksi kiteytettiin liiton linjaukseen 
”Perusterveydenhuollon pelastaminen”. 
Kannanotto sai hyvin näkyvyyttä tiedotus-
välineissä. 

Lääkärilehti julkaisi Terveyskeskukset 
kuntoon -aiheisia artikkeleita ja juttuja useilla 
palstoillaan. Näissä kerrottiin usein sellaisis-
ta terveyskeskuksista, joissa jokin asia toimii 
erityisen hyvin.

Hoitotakuulainsäädännön uudistaminen 

Lääkäriliitto on pitänyt aktiivisesti esillä ta-
voitettaan perusterveydenhuollon hoitota-
kuun kiristämisestä. Tämä oli liiton keskei-
siä tavoitteita myös eduskuntavaaleissa.  
Perusterveydenhuollon lääkärin vastaan-
otolle tulisi päästä viimeistään viidentenä 
arkipäivänä hoidontarpeen arvioimisesta, 
mikäli arviossa on todettu lääkärin tutki-
musten tai hoidon tarve. Eduskuntavaalien 
jälkeen aloittanut hallitus ottikin asian halli-
tusohjelmaan. Lakimuutoksen valmistelua 
on aktiivisesti seurattu.

Erityisryhmien terveyspalvelujen 
 saatavuuteen vaikuttaminen

Paperittomien terveyspalveluiden turvaa-
mista on edistetty mm. tuomalla asiaa esiin 
eduskuntavaalien yhteydessä. Hallitusoh-
jelmaan saatiinkin kirjaus paperittomien 
terveyspalveluiden turvaamisesta sekä 
siihen tarvittavasta rahoituksesta. Uudistuk-
sen toteutuksen valmistelua on aktiivisesti 

seurattu ja edistetty.
Eduskuntavaalien alla pidettiin esillä 

myös saattohoidon parantamista, päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden kehittämistä ja alle 
25-vuotiaiden nuorten maksutonta raskau-
den ehkäisyä. Näistä tuli myös kirjaukset 
hallitusohjelmaan. Toimintavuoden aikana 
toteutettiin Saattohoito kuntoon -some-kam-
panja yhdessä hoitajajärjestöjen kanssa.  >
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Liitto julkaisi lokakuussa 2019 kannanoton perusterveydenhuollon pelastamiseksi.
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Terveydenhuollon asiakasmaksujen 
 tarkastelu ja kannanotto 

Lääkäriliitto on monissa yhteyksissä (mm. 
Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet) tuo-
nut esiin tarpeen terveydenhuollon asia-
kasmaksulainsäädännön uudistamiseksi. 
Toimintavuoden aikana käytiin läpi asia-
kasmaksujen nykytilaa ja määriteltiin liiton 
näkemyksiä järjestelmän kehittämiseksi. 
Keskeisiksi uudistamisen tavoitteiksi tun-
nistettiin perusterveydenhuollon vastaanot-
tokäyntien maksuttomuus sekä korkeiden 
erillisten maksukattojen yhdistäminen ja/tai 
madaltaminen. 

Sipilän hallituksen asiakasmaksu-uudis-
tuksen toteutus kaatui sote-uudistuksen 
myötä alkuvuodesta. Eduskuntavaalien 
jälkeen uudistusta on jatkettu edellisen 
hallituksen tekemän valmistelun pohjalta. 
Terveyskeskuslääkärikäyntien maksutto-
muudesta tai maksukattojen yhdistämisestä 
hallitusohjelmaan ei tullut kirjausta.

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Liiton myöntämien henkilökohtaisten 
 apurahojen hakijoita oli 38 ja apuraha 
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Lääkäriliiton laatupalkinnon 2019 sai Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tunnustuksena tekonivelleikkaus-
potilaan hoitopolun kehittämisestä. Palkintoa vastaanottamassa olivat Hanna Peltola, Marja-Liisa 
Kinnunen ja Konsta Pamilo.

myönnettiin 19 liiton jäsenelle. Apurahoina 
jaettiin 30 000 euroa. 

Apurahoja myönnettiin professiojaoksen 
päätöksellä koulutukseen, tutkimustyöhön 
ja hankkeisiin liittyen lääkärien koulutuksen 
kehittämiseen, kansainvälisiin tehtäviin ja 
lääkärin työn kehittämiseen. 

LAATUPALKINTO 2019

Lääkäriliiton laatupalkinnon sai Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri tunnustuksena 
tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittä-
misestä. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2020 
-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä 
laatupalkintofinaalissa Helsingin Messukes-
kuksessa 8.1.2020. Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirissä on kehitetty tekonivelleikkaus-
potilaan hoitopolkua perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon yhteisenä projektina. 
Perusterveydenhuoltoon laadittiin standar-
doidut ohjeet leikkauskelpoisuuden var-
mistamiseksi, potilasohjausta uudistettiin, 
poliklinikka-, leikkaussali- ja osastotoimintaa 
kehitettiin ja leikkauksen jälkeistä seurantaa 
muutettiin. Sosiaalitoimi varmistaa potilaan 
kotona selviytymisen. n
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TOIMISTON PALVELUKYVYN  
KEHITTÄMINEN KASVAVAN JÄSENKUNNAN 
TARPEISIIN

Lääkäriliiton toimistossa käytiin yhteistoimin-
taneuvottelut syksyllä 2019. Neuvotteluis-
sa haettiin 500 000 euron pysyviä säästöjä 
kaikista liiton toiminnoista, henkilöstöedut 
mukaan lukien. Neuvottelujen tuloksena 
kuuden henkilön työsuhde Lääkäriliittoon 
päättyi. Muina säästötoimina liiton hallitus 
teki päätökset Lääkärilehden taittotoiminnan 
ulkoistamisesta, Lääkärilehden ilmestymis-
tiheyden harventamisesta kolmella numerol-
la vuodessa, freelance- ja kuvapalkkioiden 
leikkaamisesta ja eräistä kirjoituspalkkioista 
luopumisesta. Myös eräistä henkilöstö-
eduista luovuttiin.

Hallitus toteutti vuonna 2019 konsultti-
projektin Lääkäriliiton johtamisen kehittä-
miseksi.  Projekti oli jatkoa vuonna 2018 
tehdylle selvitykselle, ja sillä selvitettiin 
johtamisen ongelmakohtia sekä organisaa-

tiorakenteen ja toimintatapojen kehittä-
mismahdollisuuksia.  Raportissa todettuja 
kehittämisehdotuksia on käytetty toimiston 
sisäisessä kehittämisessä. Tuloksia voidaan 
hyödyntää vuonna 2020, kun käynnistetään 
valmistautuminen Lääkäriliiton johdon lähi-
vuosien eläköitymisiin. 

Toimiston työskentely remontoidussa 
monitilatoimistossa 7. kerroksessa asettui 
uomiinsa. Kokoustilojen remontin ajaksi 
käyttöön otettiin Lääkäritalon 3. kerroksen 
väistötila. Monitilatoimistossa työskentely 
muutti toimiston työtapoja ja mm. digitaalis-
ta työympäristöä ja etätyön mahdollisuutta 
kehitettiin. 

Lakimiesneuvonnan painopiste saatiin 
pikkuhiljaa siirrettyä puheluista sähköisen 
palvelujärjestelmän puolelle, jossa yhtey-
denotot jäseniltä tulevat sähköpostitse. 
Kysymykset ovat silloin usein valmiiksi jo 
jäsennellympiä ja tarvittavat dokumentit jo 
mukana yhteydenotossa. 

Yleistä jäsenneuvontaa annettiin niin 
 puhelimitse kuin sähköisen palvelujärjestel-
män kautta. Tavoitteena on ollut, että jäsen 
saa liittoon yhteyttä ottaessaan ratkaisun 
asiaansa välittömästi. Seurannan pohjal-
ta on mahdollista suunnata ohjeistusta ja 
neuvontaa ennakoivasti, hyödyntäen mm. 
jäsenkirjeitä ja verkkosivuja. Neuvonnan 
tueksi on kehitetty sähköistä järjestelmää 
luokittelujen osalta edelleen sekä laadittu 
mm. Usein kysyttyjä kysymyksiä käsittävä 
ohjeistus. 

DIGISTRATEGIAN VALMISTELU

Liiton hallitus käynnisti tammikuussa 
 digistrategian valmistelun tavoitteena nyky-
aikaistaa ja tehostaa Liiton palvelutarjo-
ama sekä tukea strategian toteuttamista. 
Tavoitteena oli digistrategian hyväksyminen 
hallituksessa kesäkuussa. Kesäkuussa 
todettiin toteutettu digiauditointi, vaihdettiin 
konsulttia, jatkettiin hanketta ja > 

 Monitilatoimistossa 
 työskentely muutti 

 toimiston työtapoja ja 
mm. digitaalista

työympäristöä ja etätyön 
mahdollisuutta kehitettiin. 

Uudistuva Lääkäriliitto
Strategiset tavoitteet: Liiton pysyminen relevanttina nuorten näkökulmasta
Johtaminen ja toiminnan tehokkuus
Talouden tasapaino ja kiinteistökehitys

PAINOPISTE 5: 
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strategiatyö hyväksyttiin hallituksen syys-
kuun kokouksessa siten, että päätettiin to-
teuttaa Lääkäriliiton digitaalisen palvelualus-
tan konseptin suunnittelu. Samalla linjattiin, 
että mobiilipalveluihin siirtyminen tehtäisiin 
Lääkärilehti edellä. 

Valmistelun aikana todettiin, että palvelui-
den menestyksekäs digitalisaatio edellyttää 
onnistuakseen uudenlaista osaamista ja 
uudenlaisia toimintatapoja. 

Valtuuskunta hyväksyi yhteenvedon 
 digistrategiatyöstä kokouksessaan joulu-
kuussa vuonna 2020 jatkuvan digikehi-
tystyön pohjaksi. Kehitystyö alkoi toimin-
tasuunnitelman laatimisella. Kehitystyötä 
toteutetaan viidessä toimiston työryhmässä 
ohjausryhmän ohjaamana ja johtamana 
tavoitteena konkreettisen mobiilipalvelun 
toteuttaminen Lääkärilehden mobiilipalvelun 
kokemuksia hyödyntäen. n
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Liiton remontoitu monitilatoimisto otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Kuvassa Working Cafe.
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                  S
trategian seurantaan liittyvät m

ittarit

Strategian seurantaan liittyvät mittarit 
JÄSENYYDEN VAALIMINEN

Tavoite: Vahvistaa ammattikunnan yhtenäisyyttä ja kollegialisuutta

Lääkärien järjestäytyminen, %:ia Suomessa asuvista lääkäreistä (tavoite 95 %) 91 %

Opiskelijoiden järjestäytyminen, %:ia koulutusikäluokasta (95 %) 89 %  
Ulkomailla opiskelevista jäseniksi vuoden aikana (100 henkilöä) 103  
Luottamus kollegoiden välillä toteutuu erittäin tai melko hyvin ( 90 %) 93 %

EDUNVALVONTA

Tavoite: Varmistaa kaikkien lääkäriryhmien ansiotason kehittyminen vähintään  
yleisen ansiokehityksen mukaisesti 

Lääkärisopimuksen kustannusvaikutus verrattuna ns. yleiseen linjaan  
(LS yleisen linjan mukainen)

LS yleisen 
linjan 

mukainen

Lääkärien keskipalkan muutos suhteessa muiden ryhmien palkanmuutokseen 
(100) 99,4  

Identtisten henkilöiden ansiokehitys suhteessa muiden ryhmien ansiokehitykseen 
(100) 100,8  

Laadullinen arvio luottamusmiesten määrästä  tarpeeseen nähden (alueellisesti 
kattava verkosto)

Joitakin 
alueellisia 

katvealueita


Koulutukseen osallistuneet luottamusmiehet, % (100 %) 75 %

Tavoite: Varmistaa lääkäreiden oikea määrä suhteessa  
palvelujärjestelmän tarpeisiin

Terveyskeskusten lääkärivaje (vaje alle 5 %) 7,5  
Lääkärikoulutuksen aloituspaikkamäärä (600) 725  
Koulutuspaikkojen lukumäärä ja ja koulutukseen pääsy erikoisaloittain (600) –

Työttömien lääkärien lukumäärä (alle 250) 196  

Tavoite: Vaikuttaa lääkärien osaamistason kehittymiseen ja laadukkaiden 
työolosuhteiden toteutumiseen

Kuormittumisindeksi (Kuormittumisindeksi lasku-uralle) Korkea  
Täydennyskoulutuspäivät vuodessa (10 päivää) 7,9

Täydennyskoulutuksessa vuoden aikana (95 %) 89 %

Kehityskeskustelu edellisen vuoden aikana 45 %

Kehityskeskustelun hyödyllisyys 41 %

LUOTTAMUS

Tavoite: Lisätä potilaiden ja yhteiskunnan luottamusta lääkärien 
ammattietiikkaan ja osaamiseen

Väestön luottamus lääkäreihin  
(90 % - Yleisesti ottaen luotan lääkäreihin - täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 87 %**

Väestön arvostus Lääkäriliittoa kohtaan  
(Lääkäriliitto arvostetuin ammattijärjestö) 

Lääkäriliitto 
arvostetuin 

ammattijärjestö


Sidosryhmät: Lääkäriliitto luotettava yhteistyökumppani  
(80 % toteutuu erittäin tai melko hyvin) 76 %

Sidosryhmät: Lääkäriliiton toiminta hyödyllistä yhteiskunnalle  
(80 % toteutuu erittäin tai melko hyvin) 63 %

YHTEISKUNTAVASTUU

Tavoite: Tehdä uusia terveydenhuollon kehitykseen vaikuttavia 
keskustelunavauksia

Uusien aloittaiden lkm vuodessa (4) 7  
Yhteiskunnallisiin keskusteluihin osallistumisten lkm (10) 11  
Jäsenet: Lääkäriliiton aktiivisuus terveydenhuollon kehittämisessä  
(80 % toteutuu erittäin tai melko hyvin) 66 %

Sidosryhmät: Lääkäriliiton aktiivisuus terveydenhuollon kehittämisessä  
(80 % toteutuu erittäin tai melko hyvin) 69 %

Tavoite: Vaikuttaa ennakoivasti väestön tasaarvoisten 
terveydenhuoltopalveluiden saatavuuteen  

Potilaan oikeus saada hoitoa ilman viivästystä - Vaikuttamistyössä onnistuminen 
(50 % erittäin tai melko onnistunutta) 36 %

Väestön kokemat ongelmat terveyskeskuslääkäriin pääsyssä  
(Ongelmia kokeneiden osuus alle 33 %) 40 %

Väestön kokemat ongelmat julkiseen sairaalaan pääsyssä  
(Ongelmia kokeneiden osuus alle 20 %) 28 %

Perusterveydenhuollon lääkärivakanssit per 10 000 asukasta  
(Maan keskimääräinen taso koko maassa)

7,20/ 
alueellista 
vaihtelua

  

Reilusti alle tavoitteen              Hieman alle tavoitteen             Tavoitteessa

** uusi mittari

          muutos edellisestä vuodesta
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Toimintavuoden erityisasiat

TALOUS 

Lääkäriliiton vuoden 2019 tilinpäätöksen tu-
loslaskelma osoittaa ylijäämää 2 068 839,68 
euroa (1 335 309,19) ja taseen loppusumma on 
45 116 781,26 euroa (42 837 302,09). Yli jäämän 
muutos johtui lähinnä sijoitustoimin nassa ta-
pahtuvasta vuotuisesta vaihtelusta.

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 
3 567 989,07 euroa (4 591 689,66) ja kulut 
13 852 148,64 euroa (14 428 989,71). Tuottojen 
lasku johtui Lääkärimatrikkelin julkaisemises-
ta vuonna 2018. Tilikauden palkat ja palkkiot 
yhteensä olivat 5 249 340,74 euroa (5 143 899). 
Jäsenmaksutuottojen 10 160 710,90 euroa 
(9 992 214) nousu edelliseen vuoteen verrattuna 
johtui jäsenmäärän lisääntymisestä. Perusjäsen-
maksu oli 512 euroa.

Liiton talous kokonaisuutena toteutui bud-
jetoitua paremmin. Merkittävimpänä poikkea-
mana talousarvion eristä oli Lääkärimatrikkelin 
odotettua suurempi tilausmäärä ja sen myötä 
syntyneet tuotot. Kulujäämä varainhankinnan 
tuottojen jälkeen, ennen sijoitustoimintaa, oli 
–189 777,96 euroa (119 703). 

Arvopaperisijoituksina olevasta sijoitus-
varallisuudesta noin 80 prosenttia on kahden 
ulkopuolisen tahon varainhoidossa täyden 

valtakirjan periaatteen mukaisesti. Vuosi 
2019 oli sijoitustoiminnan markkina-arvon 
kehityksen osalta positiivinen. Liiton sijoi-
tuksia myytiin kiinteistön peruskorjauksen 
rahoittamiseksi.

Liiton talouteen liittyvät riskit muodostu-
vat yleisen taloudellisen tilanteen mahdolli-
sesti aiheuttamista vaikutuksista julkaisutoi-
minnan ja sijoitustoiminnan tuottoihin.

Liiton taloudellisen tilanteen ja maksuval-
miuden arvioidaan pysyvän edelleen hyvänä.

Hallitus on arvioinut vuoden 2020 
alussa puhjenneen koronavirusepidemian 
vaikutuksia. Epidemialla ei toistaiseksi 
ole ollut merkittävää vaikutusta liiton 
työntekijöihin ja talouteen. Kokoustoiminta ja 
toimisto on siirretty pääosin etätyöskentelyyn.

Lääkäriliiton hallitus ja johto seuraavat 
koronavirustilanteen kehittymistä ja 
päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista 
tilanteen edetessä.

KIINTEISTÖ OY SUOMEN LÄÄKÄRITALO

Kiinteistön koko osakekanta on Lääkäriliiton 
omistuksessa. Yhtiön perimät vastikkeet 
olivat yhteensä 872 061,35 euroa 
(1 044 913,56) ja tilikauden tulos 111 400,72 

euroa (163 863,11). Kiinteistössä jatkettiin 
peruskorjausta, joka kohdistui toimintavuonna 
lähinnä Lääkäriliiton tiloihin. Talon peruskorjaus 
etenee vaiheittain koskien koko kiinteistöä, 
lukuun ottamatta C-siiven rakennusosuutta.

KIINTEISTÖ OY SIPOON HOTELLI JA 
 KOULUTUSKESKUS

Yhtiöllä ei vuoden aikana ollut varsinaista 
toimintaa. Kiinteistöyhtiö jakautui 30.9.2019 
viideksi asunto-osakeyhtiöksi ja samalla kiin-
teistöosakeyhtiö lakkautettiin. Lääkäriliitto on 
valmistautunut näin muodostuneiden asunto-
osakeyhtiöiden myymiseen aikaisemmin 
tehtyjen linjausten mukaisesti. Asunto-osake-
yhtiöt eivät ole Lääkäriliitto-konserniin kuulu-
via yhtiöitä, vaan niitä käsitellään sijoituksina.

LÄÄKÄRIKOMPASSI OY

Yhtiön liikevaihto oli 3 002 929,87 euroa 
(3 404 714,05) ja tilikauden tulos 193 977,96 
euroa (74 028,92). Yhtiön liiketoiminnot ovat 
keskittyneet Lääkärilehden lääke-, rekry- ja 
muuhun ilmoitusmyyntiin, sekä Fimnet-pal-
velujen myyntiin. Liikevaihto pieneni, koska 
vuonna 2018 tuotettiin erillishankkeena 
Lääkärimatrikkeli.n

Liiton talous 
 kokonaisuutena toteutui 
budjetoitua paremmin.

                  Toim
intavuod

en erityisasiat
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Tuotot Kulut

JM perimiskulut  66 331 e  0,4 %

Tulos
2 068 840 e  11,8 %

Sijoitustoiminnan kulut
664 445 e  3,8 %
Vuokraustoiminnan kulut
838 955 e  4,8 %
Siirrot rahastoihin
93 643 e  0,5 %

Yhteensä

17 584 362 e 17 584 362 e

Varsinainen
toiminta

Varainhankinta

Sijoitustoiminta

3 567 989 e

Varsinainen
toiminta
13 852 148 e

Varainhankinta
66 331 e

Sijoitustoiminta
1 597 043 e

Tulos
2 068 840  e

10 160 711 e

3 855 663 e

Osallistumismaksut
972 539 e  5,5 %

Myyntituotot
2 290 617 e  13,0 %

Muut tuotot
304 833 e  1,7 %

Jäsenmaksutuotot
10 160 711 e  57,8 %

Sijoitustoiminnan tuotot
2 698 249 e  15,3 %

Vuokraustoiminnan tuotot
1 157 414 e  6,6 %

Henkilöstökulut 
6 275 530 e  35,7 %

Tilakulut 
520 425 e  3,0 %

Ulkopuoliset palvelut
1 395 330 e  7,9 %

Jäsenvakuutukset
1 974 843 e  11,2 %

Edunvalvonta ja 
jäsentoiminta
1 390 279 e  7,9 %

Muut kulut
2 169 262 e  12,3 %

Poistot
126 479 e  0,7 %

Suomen Lääkäriliitto ry tilinpäätös 2019

                  Tilinp
äätös 2019 
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KUNNIANOSOITUKSET
Lääkäriliiton hallitus myönsi liiton valtuus-
kunnan puheenjohtajan tehtävänsä edel-
lisessä toukokuussa päättäneelle Mikko 
Pietilälle pronssisen ansiomitalin ansiok-
kaasta liiton tarkoitusperien mukaisesta 
työstä. Lääkäriliiton hallitus myönsi yli 40 
vuotta Lääkäriliitossa työskennelleelle sih-
teeri Marja Nykäselle hopeisen ansiomitalin 
erittäin ansiokkaasta liiton tarkoitusperien 
mukaisesta työstä. Molempiin ansiomita-
leihin liitettiin liiton kultainen
ansiomerkki.

Liiton valtuuskunta kutsui joulukuussa 
uusia kunniajäseniä. Liiton kunniajäseniksi 
kutsuttiin Kirsti Pakkala, Hanna 
Salmenpohja ja Heikki Pälve. Heidän 
kunniajäsenyytensä julkistettiin liiton 
110-vuotisjuhlan yhteydessä helmikuussa 
2020.

JÄSENISTÖ 
Liiton jäsenmäärä toimintavuoden alussa 
oli 26 754. Jäsenmäärä toimintavuoden 
lopussa oli 27 399, josta opiskelijajäseniä oli 
1 643. Liittoon kuuluvista lääkäreistä naisia 
oli 56 % ja miehiä 44 %. Maksamattomien 

jäsenmaksujen takia erotettiin 340 jäsentä, 
joista osa liittyi vuoden aikana uudelleen 
jäseneksi.

Kuoleman johdosta jäsenluettelosta 
poistettiin seuraavat 112 jäsentä:

Kalle Achté, Risto Aine, Pekka Ala-
Laurila, Jussi Aro, Rita Asanti, Heikki 
Aurekoski, Stig-Eyrik Björkqvist, Matti 
Brummer, Seppo Dahlström, Pertti 
Ebeling, Raija Fogelholm, Henrik Forsius, 
Olle Frankman, Mavrik Gevorkjan, Johan 
Gripenberg, Tapani Hakala, Pertti Haring, 
Pirkko Hautala, Tuija Heikkinen, Ritva 
Heino, Heidi Helenius, Ritva Helimäki-
Aro, Eero Hellaakoski, Soili Honkanen, 
Maija Horsmanheimo, Pekka Hosia, Timo 
Huopaniemi, Antti Hyry, Ensio Ikonen, Nina 
Jelonen, Pekka Jokio, Jukka Järvi, Antti 
Jäättelä, Arja-Liisa Kajanen, Altti Kangas, 
Erkki Karaharju, Timo Karrinaho, Eeva 
Kentala, Boris Kock, Mauno Konttinen, Ossi 
Korhola, Kyösti Korhonen, Reijo Korhonen, 
Eero Koskenkari, Mikko Kotikoski, Erik 
Kreus, Timo Käsnänen, Riitta Leistén-
Antell, Timo Leisti, Kurt Lindell, Maritta 
Lindström-Karjalainen, Helena Lukana, 
Pirkko Mankonen, Sinikka Marjanen, 

Ulla Markkanen, Hannu Markkula, Matti 
Miettinen, Johannes Mulari, Vilho Myllylä, 
Ritva Mäkimattila, Kari Niemi, Kirsti-Maria 
Niemi, Jussi Niinivaara, Aulikki Nissinen, 
Maria Niva, Marjatta Nurminen, Kauko 
Ojanen, Tuula Paavilainen, Saara Palojoki, 
Tauno Palva, Martti Palve, Risto Pastinen, 
Olli Penttilä, Erkki Pesonen, Maija Piiparinen, 
Oili Pitkonen, Elja Pitkänen, Matti Pitkänen, 
Håkan Poppius, Veijo Puhjo, Matti 
Purokoski, Risto Rossi, Risto Rytkönen, 
Marja Saarelma, Heikki A. Salmi, Hilkka 
Saloheimo, Riitta-Maija Samuelsson, Petter 
Savola, Martti Schroderus, Anders Seppä, 
Kari Sundell, Seppo Suominen, Juha 
Takkunen, Heikki Teirmaa, Annikki Terho, 
Pekka Tienari, Heino Tiik, Paula Tiitta, Eero 
Tiula, Hannu Toivonen, Inga Tuukkanen, 
Leena Tuuteri, Matti Vapaavuori, Juha 
Varis, Terttu Virkkala, Simo Virtanen, Tuomo 
Vuorisalo, Matti Väliahde, Karri Wichmann, 
Matti Ylikoski, Ulla Ylisirniö-Ruusuvuori, 
Hans Åkerblom

VALTUUSKUNTA 2019–2021

Kristiina Aalto*, Terttuliisa Ahokas, Sonja 
Aukee, Risto Avela, Monica Eggert, Peter 

Floman, Tero Harjuntausta, Hannele Heine, 
Maria Heliste, Elina Hietala, Matti Honkala, 
Markku Järvinen, Johannes Kallio, Iiro 
Karhiaho, Martti Kekomäki*, Niina Koivuviita, 
Marie Korhonen, Niko Korpi, Outi Kupiainen, 
Anneli Kuusinen-Laukkala, Mari Kärkkäinen, 
Heikki Laine, Jari Latvala, Marjut Laurikka-
Routti, Katriina Lähteenmäki, Kari-Pekka 
Martimo, Jaana Mattila, Jukka Mattila, Anu 
Muraja-Murro, Sara Mäkelä, Marja-Liisa 
Mäntymaa, Tommi Mäntyvaara, Pekka 
Niemelä, Eeva-Maija Nieminen, Lotta 
Peltola, Kia Pelto-Vasenius*, Jesper Perälä, 
Jaana Puhakka*, Pekka Puska, Veli-Pekka 
Puurunen, Heidi Pöyhönen, Satu Rannisto, 
Matias Rantanen, Joonas Rautavaara*, 
Pekka Reinikainen, Olli-Pekka Ryynänen, 
Samuli Saarni*, Terhi Savolainen, Laura 
Seppälä, Anna Siitonen, Tom Silfvast, 
Tapani Strander, Ilkka Taipale, Inga Tikkinen, 
Kristiina Toivola, Suvi Vainiomäki, Arto 
Virtanen*, Sirkku Vuorma

* Hallitukseen valittujen valtuuskunnan jäsenten 
sijaan valtuuskuntatyöskentelyyn ovat osallistu-
neet varajäsenet: Eero Rahiala, Martti Talja, Miia 
Turpeinen, Tuire Saloranta, Eino Solje, Kristiina 
Golan ja Anu Kanerva.

Jäsenistö ja organisaatio

                  Jäsenistö Ja organisaatio 
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Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Marjo 
Parkkila-Harju ja varapuheenjohtajana Taito 
Pekkarinen.

HALLITUS

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Samuli 
Saarni, varapuheenjohtajat Jaana Puhakka 
ja Noora Ritamäki sekä jäsenet Kristiina 
Aalto, Martti Kekomäki, Kia Pelto-Vasenius, 
Tuula Rajaniemi, Joonas Rautavaara, 
Johanna Salmio ja Arto Virtanen. Sihteerinä 
toimi Jaana Heinonen.

TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy vastuullisena tilintarkastajana 
KHT Heidi Vierros. 

Valtuuskunnan nimittämään 
tilintarkastuskomiteaan kuuluivat Kari Antila, 
Mikko Keränen, Marja-Liisa Mäntymaa, 
Terhi Savolainen, Tom Silfvast ja Klas Winell, 
sihteerinä Jaana Heinonen. 

LUOTTAMUSNEUVOSTO
Liiton valtuuskunta on asettanut luottamus-
neuvoston, jonka kokoonpano oli seuraa-
va: Jan Schugk (pj), Harri Hyppölä, Anne-
Mari Kantanen, Hannu Lauerma, Anneli 

Larmo, Auli Malinen, Helena Nukari, Katja 
 Ryynänen, Hanna Salmenpohja ja Kati 
 Lehtonen (siht.)

PYSYVÄT TOIMIELIMET 

Hallitus asetti toimintakaudeksi 2017–2019 
yhteensä 4 jaosta ja 15 alueellista valiokun-
taa. Jaosten ja valiokuntien kokoonpanot 
toimintavuoden lopussa olivat:

JAOKSET 2019

Edunvalvontajaos

Jaana Puhakka (pj.), Noora Ritamäki 
(vpj.), Risto Avela, Seija Ginström, Julia 
Laamanen, Jorma Lindeman, Antti Mali, 
Jukka Mattila, Raija Niemelä, Outi Palmén, 
Pirkka Pekkarinen, Markus Perola, Tuula 
Rajaniemi, Nikolai Rintala, Johanna Salmio, 
Sari Silventoinen, Kia Pelto-Vasenius (tarkk. 
yksityissektorijaos), Helmi Kunelius (SML 
tarkk.) ja Heli Hartman-Mattila (siht.) 

Professiojaos

Joonas Rautavaara (pj.), Kristiina Aalto 
(vpj.), Terttuliisa Ahokas, Jarmo Gunn, 
Pia Hakio, Hanna Jaula, Elise Kosunen, 
Johanna Louhimo, Jussi Paterno, Johanna 

Rellman, Johanna Salmio, Sirkku Vuorma, 
Fredrik Ahlström (SML tarkk.) ja Ulla Anttila 
(siht.). Asiantuntijat: Outi Kortekangas-
Savolainen, Petri Kulmala, Eliisa Mäenpää ja 
Tiina Paunio

Terveyspoliittinen jaos

Tuula Rajaniemi (pj.), Arto Virtanen 
(vpj.), Pekka Anttila, Joel Holmen, Martti 
Kekomäki, Olli Lappalainen, Marjut 
Laurikka-Routti, Tinja Lääveri, Kari-Pekka 
Martimo, Eliisa Mäenpää, Taito Pekkarinen, 
Kerkko Rantanen, Noora Ritamäki, Tom 
Silfvast, Miia Turpeinen, Simo Nuutila 
(SML tarkk.) ja Lauri Vuorenkoski (siht.). 
Asiantuntijat: Petri Bono, Ilkka Luoma ja Jari 
Saarinen 

Yksityissektorijaos

Kia Pelto-Vasenius (pj.), Marjut Laurikka-
Routti (vpj.), Marja-Liisa Eloranta, Matias 
Kallio, Pirjo Matintalo, Jaana Mattila, Marko 
Määttä, Jussi Paterno, Jaana Puhakka, 
Katja Ryynänen ja Kati Lehtonen (siht.)

ALUEELLISET VALIOKUNNAT 

Alueellisten valiokuntien sihteereinä ovat 
olleet piiriylilääkärit: Seija Vento /Helsin-

ki, Minna Kaarisalo /Turku, Juho Kivistö /
Tampere, Katri Männikkö /Kuopio ja Timo 
Tuovinen /Oulu. 

Edunvalvontavaliokunta, Helsinki

Seija Ginström (pj.), Marja Ahava (vpj.), 
Marja-Liisa Eloranta, Jukka Harju, Kari 
Heinonen, Natalia Hetemäki, Santeri 
Kenttä, Kirsi Kesäläinen, Kirsi Laasila, 
Marie Måsabacka, Leena Raudasoja, Tiina 
Sarparanta-Olander, Pertti Tuompo, Marko 
Vannas, Antti-Eljas Virtanen ja Oskar Karhu 
(SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Helsinki

Sirkku Vuorma (pj.), Krista Kumpuvaara 
(vpj.), Vilho Ahola, Ethem Akural, 
Persephone Doupi, Soile Jungewelter, 
Minna Kaila, Mauri Laakso, Risto Lapatto, 
Sara Mäkelä, Eeva-Maija Nieminen, Päivi 
Nieminen, Tuula Ranta-Knuuttila, Tiina 
Teivaanmäki, Annika Tulenheimo-Silfvast, 
Satu-Maaria Walle, Hannu Westerinen ja 
Iiris Nyholm (SML tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Helsinki

Marjut Laurikka-Routti (pj.), Jarkko Ihalainen 
(vpj.), Kristiina Golan, Olli Huuskonen, 
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Maritta Hyvärinen, Jarkko Ihalainen, 
Veli-Matti Isoviita, Katja Ivanitskiy, Soila 
Karreinen, Tuula Kock, Tuomo Koivunen, 
Miikka Korja, Timo Lukkarinen, Jussi Niemi-
Pynttäri, Taina Nykänen, Eero Rahiala, Petri 
Reijonen, Liisa Taskinen, Tiina Tasmuth ja 
Artti Lahtiharju (SML tarkk.)

Edunvalvontavaliokunta, Turku 

Jorma Lindeman (pj.), Hannele Heine (vpj.), 
Matilda Aakula, Elina Bergman, Henriina 
Hermansson, Varpu Jokimaa, Anna-Kaisa 
Kesti, Katriina Lähteenmäki, Timo Mäki, Ari 
Salmela, Anselm Tamminen, Sari Väinölä ja 
Kristiina Karikko (SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Turku

Jarmo Gunn (pj.), Leena Kainulainen (vpj.), 
Tanja Ahtiainen,Tanja Eriksson, Heli Halava, 
Martta Hartikainen, Lauri Jokipalo, Suvi 
Koskinen, Tiina Laiterä, Päivi Meretoja, Suvi 
Vainiomäki, Veera Veromaa, Liisa Viita-aho, 
Henri Viitanen ja Rebekka Laitinen (SML 
tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Turku

Joel Holmen (pj.), Samu Österman (vpj.), 
Juha Aalto, Pirjo Inki, Tuija Järvenpää, Mirva 

Matikka, Pirjo Matintalo, Ulla Saxen, Marjo 
Sinokki, Helinä Sipinen, Jari Stengård, 
Marjatta Strandberg, Pirita Varpe, Aulikki 
Wallin ja Tero Ohrankämmen (SML tarkk.)

Edunvalvontavaliokunta, Tampere

Antti Mali (pj.), Leena Mäkirintala (vpj.), 
Pirkko Jartti, Jyrki Järvinen, Peter Kontro, 
Leena Pitkänen, Jussi Pohjonen, Kari 
Rasku, Tiia Reho, Juha Saarenpää, Isa 
Teeriaho ja Helmi Kunelius (SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Tampere

Elise Kosunen (pj.), Jaakko Keränen (vpj.), 
Mervi Ek, Sanna Eloranta, Marjo Iivonen-
Lahti, Elina Karppa, Anna-Maija Koivukoski, 
Krista Korja, Tiia Mönttinen, Henna Pekki, 
Timo Pietilä, Pihla Sassi, Miia Virta ja 
Rikhard Mäki-Heikkilä (SML tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Tampere

Eliisa Mäenpää (pj.), Auli Juntumaa (vpj.), 
Milla Havukainen, Pyry Jylhä-Vuorio, Anna-
Leena Kuusela, Katariina Lassila, Maija-Liisa 
Lehtonen, Eino Luostarinen, Riitta Luoto, 
Terhi Mäntymaa, Heljä Savolainen, Leena 
Uusitalo, Hannu Vessari ja Joel Kontiainen 
(SML tarkk.)

Edunvalvontavaliokunta, Kuopio

Julia Laamanen (pj.), Sonja Aukee (vpj.), 
Tiina Ahonen, Tanja Bindel, Kari Jaakkola, 
Kaj Korhonen, Riikka Runtti, Terhi 
Savolainen, Ilkka Tiittanen, Outi Öhman ja 
Joonas Pänkäläinen (SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Kuopio

Jussi Paterno (pj.), Eino Solje (vpj.), Marja 
Antikainen, Sanna Hannonen, Eija Huttunen, 
Hannaleena Karjalainen, Mari Qvarnström, 
Ulrika Rossi, Inkeri Savolainen, Sanna 
Suoranta ja Ilkka Piiroinen (SML tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Kuopio

Olli Lappalainen (pj.), Hanna-Mari Jauhonen 
(vpj.), Minna Harri-Mikkola, Siru Kinnunen, 
Jarkko Kirjavainen, Antti Kivelä, Martti 
Merilä, Jyrki Nuutinen, Aino Rubini, 
Antti Sandén, Kai Savonen, Hanna-Mari 
Tertsunen, Pasi Vottonen ja Juho Paavola 
(SML tarkk.)

Edunvalvontavaliokunta, Oulu

Outi Palmén (pj.), Jaana Pikkupeura (vpj.), 
Outi Aikio, Hanna Ansakorpi, Eija Eloranta, 
Virpi Kuismanen, Saara Lehtiranta, Riitta 
Mäkitaro, Pekka Niemelä, Kaarina Röning, 

Ahti Sillaste, Antti Väänänen ja Juuli 
Hannonen (SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Oulu

Hanna Jaula (pj.), Elina Keikkala (vpj.), 
Kari Askonen, Liisa Cajan-Suokas, Irma 
Honkamaa, Hanna Kurikka, Iida-Riikka 
Lapinoja, Jari Latvala, Matti-Aleksi Mosorin, 
Marianne Niittyvuopio, Marja Ojanperä, 
Eveliina Ronkainen, Riitta-Liisa Vasunta ja 
Laura Salonen (SML tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Oulu

Miia Turpeinen (pj.), Janne Liimatainen 
(vpj.), Eila Erkkilä, Hannele Havanka, Matti 
Honkala, Sohvi Hörkkö, Raija Kerätär, Ulrica 
Kujansivu, Kristian Läksy, Markku Nyman, 
Teija Parpala, Tuomo Pääkkönen, Tuija 
Räisänen, Eija Selkälä, Seppo Voutilainen ja 
Ossi Vuorre (SML tarkk.)

Lisäksi seuraavat hallituksen asettamat 
toimielimet, joiden kokoonpanot toiminta
vuoden lopussa olivat seuraavat:

eHealthasiantuntijatyöryhmä

Noora Ritamäki (pj.), Eija Eloranta, Eija 
Huttunen, Tove Laivuori, Tinja Lääveri, 
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Päivi Metsäniemi, Jarmo Reponen, Mirja 
 Tuomiranta, Suvi Vainiomäki, Arto Virtanen, 
Sofia Snellman (SML tarkk.) ja Lauri 
 Vuorenkoski (siht.)

Luottamuslääkäritoimikunta

Eliisa Mäenpää (pj.), Monica Eggert, Jyrki 
Korkeila, Kristiina Toivola, Arto Virtanen ja 
Ulla Anttila (siht.)

Toimitusneuvosto

Mikko Valkonen (pj.), Kristiina Aalto, Monica 
Eggert, Vesa Ilvesmäki, Leena Lindgren, 
Sara Mäkelä, Petja Orre, Jesper Perälä, 
Kaarina Röning, Tiina Tasmuth, Pauli 
Vähämurto, Hannu Westerinen ja Heli 
Mikkola (siht.)

Lisäksi Lääkärilehdessä on toiminut 
Tieteellinen toimitusneuvosto (aiemmin 
Tieteellinen toimituskunta), johon ovat 
kuuluneet: 

Päivi Tapanainen (pj), Sture Andersson, 
Maija Halme, Terttu Harju, Tiina Heliö, Ritva 
Hurskainen (12/2019 asti), Oili Kaipiainen-
Seppänen (6/2019 asti), Anu Kantele, 
Leena Koulu, Päivi Lähteenmäki, Mauri 

Marttunen, Mika Mäkelä, Dan Nordström, 
Sami Pirkola, Hanna Raaska, Sanna Salmi 
(8/2019 asti), Timo Strandberg, Helena 
Valta, Auli Verkkoniemi-Ahola ja Mervi 
Väisänen-Tommiska.

YHTEISTYÖELIMET

Toimintavuoden lopussa liitolla oli kuusi 
 hallituksen asettamaa pysyvää yhteistyö-
elintä, joihin eräät muut järjestöt nimeävät 
edustajansa:

Kehitysyhteistyöneuvottelukunta 
Joonas Rautavaara (pj.), Ulla Harjunmaa 
(SHL), Tiina Hirvioja (David Livingstone 
-seura), Sara Launio, Matti Parry (LSV), 
Taneli Puumalainen (THL), Johanna Salmio, 
Jenni Suolaniemi (SELL), Juha Pekka 
Turunen (Duodecim), Mikko Vienonen, 
Humam Hamid (SML) ja Mervi Kattelus 
(siht.)

Lääkärijärjestöjen koulutusrahaston 
 hoitokunta

Kia Pelto-Vasenius, Björn Eklund (FLS), 
Matti Rautalahti (Duodecim) ja Mervi 
Kattelus (siht.)

Lääkäriliiton laatuneuvosto
Klas Winell (pj., FLS), Leena-Maija Aaltonen 
(Duodecim), Martti Kekomäki, Teija Kulmala 
(LPY), Hanna Kuusisto, Mari Kärkkäinen, 
Timo Paavonen, Reino Pöyhiä (Duodecim), 
Sara Sarjakoski-Peltola (Duodecim) ja Ulla 
Anttila (siht.)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin 
 valvontalautakunta

Kati Myllymäki (pj.), Ismo Partanen 
(LPY), Kia Pelto-Vasenius, Matti Pöyry 
(SHL), Catarina Svarvar (Chirurgi Plastici 
Fenniae), Juha Viertola (LPY), Juha Välimäki 
(Silmälääkäriyhdistys) ja Kati Lehtonen (siht.)

Lääkäripäivien johtoryhmä

Samuli Saarni (pj.), Kristiina Aalto, Jaana 
Puhakka, Joonas Rautavaara, Jussi 
Merenmies (Duodecim), Leo Niskanen 
(Duodecim), Matti Rautalahti (Duodecim), 
Taisto Sarkola (FLS), Lena Thorn (FLS) ja 
Terhi Hulkko (siht.)

Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta 

Ritva Halila (pj.), Susanne Ekblom-Kullberg 
(FLS), Harriet Finne-Soveri (Duodecim), 

Ulla Hautanen (SHL), Teppo Heikkilä, Tiina 
Hetemaa, Kari-Pekka Martimo, Kalle Mäki, 
Marjo Parkkila-Harju, Joonas Rautavaara, 
Heli-Maria Salmi (Duodecim), Tom Silfvast, 
Leena Varesmaa-Korhonen ja Mervi 
Kattelus (siht.)

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Pysyvien toimielinten lisäksi toimivat vuoden 
aikana seuraavat, halli¬tuksen eri projekteja 
varten asettamat ryhmät:

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen 
ohjausryhmä (asetettu 2015)

Marjo Parkkila-Harju (pj.), Minna Kaila 
(ohjelmajoht.), Kia Pelto-Vasenius, Anja 
Eerola (SHL), Irma Jousela, Pauli Karvonen, 
Sari Mäkinen, Hannu Halila ja Sami Heistaro 
(siht.)

Lääkäritalon kehittämistä koordinoiva 
työryhmä (asetettu 2017)

Samuli Saarni (pj.), Marjo Parkkila-Harju, 
Noora Ritamäki, Jaana Puhakka ja Erkki 
Peiponen (siht.) Läsnä: Kati Myllymäki ja 
Jaana Heinonen 
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Jäsenmaksualennusperusteita selvittävä 
työryhmä (asetettu 2018)

Emma Hokkila (pj.), Kati Retsu-Heikkilä, 
Marjut Laurikka-Routti, Taito Pekkarinen, 
Anu Mustakari ja Päivi Häkkinen (siht.)

Vaalijärjestelytyöryhmä (asetettu 2018)

Helena Nukari (pj.), Arto Virtanen, Noora 
Ritamäki, Joonas Rautavaara, Risto Avela, 
Sari Silventoinen, Olli Simonen ja Jaana 
Heinonen (siht.)

Alueellista toimintaa arvioiva työryhmä 
(asetettu 2018)

Tuula Rajaniemi (pj.), Noora Ritamäki, Jari 
Lilja, Jaana Pikkupeura, Laura Seppälä, 
Jyrki Järvinen, Arttu Lahtiharju (SML) ja 
Minna Kaarisalo (siht. alk. 2/2019)

Medikalisaatiotyöryhmä (asetettu 2018)

Tuula Rajaniemi (pj.), Seija Eskelinen, 
Tatu Han, Jorma Komulainen, Kari-Pekka 
Martimo, Olli-Pekka Ryynänen, Kari 
Tikkinen, Miia Turpeinen, Ilona Autti-Rämö 
ja Lauri Vuorenkoski

Tiedepoliittisen ohjelman päivittäminen 
työryhmä (asetettu 2018)

Kristiina Aalto (pj.), Elise Kosunen, Veli-Matti 
Kähäri, Risto Lapatto, Markus Perola, Eino 
Solje, Rikhard Mäki-Heikkilä (SML) ja Sami 
Heistaro (siht.)

Potilasvakuutuksen kehittämistä pohtiva 
työryhmä (asetettu 2019)

Samuli Saarni (pj.), Kari-Pekka Martimo, 
Anu Mustakari, Erkki Peiponen ja Hannele 
Pöyry (siht.)

Digistrategian valmistelun ohjausryhmä 
(asetettu 2019)

Samuli Saarni (pj.), Kati Myllymäki, Erkki 
Peiponen ja Jaana Heinonen

Max OkerBlom palkinnon palkinto
toimikunta (asetettu 2019)

Marjo Parkkila-Harju (pj.), Hanna 
Salmenpohja, Heikki Pälve, Terttuliisa 
Ahokas, Tuula Rajaniemi, Kati Myllymäki, 
Mikko Keränen ja Laura Manninen (siht.) n
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Toimintavuonna liitolla oli edustajat 
 seuraavissa julkishallinnon yhteisöissä ja 
projekteissa:

Kansaneläkelaitos:

– Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta: 
Lauri Vuorenkoski 

– Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta: 
Heikki Pärnänen 

Lääkealan turvallisuus ja kehittämis
keskus Fimea:

– Terveydenhuollon ammattilaisten lääke-
informaation kehittämisen työryhmä: Lauri 
Vuorenkoski, koulutustyöryhmä: Sami 
Heistaro

Opetus ja kulttuuriministeriö

– EduPal – palliatiivisen hoitotyön ja 
 lääketieteen koulutuksen kehittäminen: 
Kati Myllymäki, varalla Hannu Halila

Sosiaali ja terveysministeriö:

– Erikoislääkäri- ja erikoishammaslää-
kärikoulutuksen sekä yleislääketieteen 
 erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto: 
Sami Heistaro, varalla Hannu Halila

– EU-jaosto33 (terveysasiat): Mervi Kattelus
– Ehkäisevän päihdetyön verkosto / Alko-

holilain kokonaisuudistuksen seurantafoo-
rumi: Mervi Kattelus, varalla Lauri Vuoren-
koski

– Saattohoito/eutanasia asiantuntijatyö-
ryhmä: Kati Myllymäki, varalla Hannu 
 Halila

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
mäpalveluiden seurantahankkeen ohjaus-
ryhmä: Lauri Vuorenkoski, varalla Jukka 
Vänskä

– Terveydenhuollon kansalliset laaturekis-
terit -hanke: Lauri Vuorenkoski, varalla 
Hannu Halila

Tietosuojavaltuutetun toimisto:

– Terveydenhuollon tietosuojan ohjaus-
ryhmä: Lauri Vuorenkoski

Työterveyslaitos: 

– Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työ-
hyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapa-
turmat (2019-2021) -tutkimushankkeen 
ohjausryhmä: Jukka Vänskä

Valvira
– Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihen-

kilöiden valvontalautakunta: Kati Myllymä-
ki, varalla Maija Lehtimaja, Kirsti Pakkala, 
Tom Silfvast, Hannu Halila

Terveydenhuoltoalan ja muiden järjes
töjen toimielimissä ja projekteissa liiton 
edustajina olivat:

Duodecim:

– Konrad ReijoWaaran palkinnon saajan 
valitsemisvaliokunta: Hannu Halila

– Lääketieteen sanastolautakunta: Marian-
ne Jansson

– Duodecim-seuran verkostovaliokunta: 
Jaana Puhakka, varalla Noora Ritamäki

Lääketeollisuus ry:

– Lääkemarkkinoinnin valvontakunta: Heikki 
Pärnänen, varalla Lauri Vuorenkoski

– Lääketutkimusneuvottelukunta: Lauri 
Vuorenkoski

Edustukset

Lääkärien ammatillisen kehittymisen  
tuki ry, Pro Medico:

– Hallitus: Jaana Puhakka, Sami Heistaro 
– Lääkärien täydennyskoulutuksen neuvot-

telukunta: Marjo Parkkila-Harju, varalla 
Arto Virtanen 

Lääkärikartelli (SELL, SHL, SLL):

– Hallitus: Samuli Saarni, Kati Myllymäki 
(pj), Anu Mustakari, Laura Lindholm

Maimu Halosen rahasto

– Laura Manninen

Kansainvälisissä lääkärijärjestöissä 
 liitolla oli edustajia seuraavasti:

Pohjoismaiset lääkäriliitot:

– Nordiska Läkarrådetin hallitus: Samuli 
Saarni, Mervi Kattelus, Kati Myllymäki

– Lääkäriliittojen työmarkkinatyöryhmä 
(SNAPS): Hannu Halila, Piitu Parmanne
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Comité Permanent des Médecins de la 
C.E.E. (CPME):

Samuli Saarni, Kati Myllymäki, Mervi 
 Kattelus, Marjo Parkkila-Harju (treasurer)
– CPME Legal Advisers: Mervi Kattelus

European Union of General Practitioners 
(UEMO):

Arto Virtanen, Jaana Puhakka

European Union of Medical Specialists 
(UEMS):

Tuula Rajaniemi, Hannu Halila

World Medical Association (WMA):

Samuli Saarni, Kati Myllymäki, Mervi 
 Kattelus
– WMA Review Committee: Mervi Kattelus

European Junior Doctors (EJD):

Joonas Rautavaara

Säätiöissä liitto oli edustettuna 
 seuraavasti:

Lääketieteen lisensiaatti Paavo Ilmari 
 Ahvenaisen säätiön hallitus: 

Pekka Anttila (pj), Veli-Pekka Puurunen, 
Kristiina Aalto, Suvi Vainiomäki, Noora 
 Ritamäki

Lääketieteen opiskelijoiden asuntola ja 
tukisäätiön hallitus (LOATS): 

Hannu Halila, Santero Kujala

SuomalaisNorjalaisen Lääketieteen 
Säätiön hallitus: 

Björn Eklund  

Tutta ja Vihtori Pentin säätiön hallitus: 

Hannu Halila

Muissa yhteisöissä liitolla oli edustajia 
 seuraavasti:

Eläkevakuutus Oy Ilmarinen:

Vakuutusasiakkaiden neuvottelukunta:  
Kia Pelto-Vasenius

Valtakunnallinen sosiaali ja terveysalan 
eettinen neuvottelukunta ETENE:

Kati Myllymäki

FCG ja Kuntaliitto:

Sosiaalihuollon asiakasryhmittelyhankkeen 
(FiNDRG) ohjausryhmä: Lauri Vuorenkoski, 
varalla Heikki Pärnänen

International Organization for Migration 
(IOM):

Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja 
 hyvinvointi Suomessa -ohjaustyöryhmä: 
Lauri Vuorenkoski

Liikenneturva:

Hallitus: Jyrki Varjonen, varalla Alpo Vuorio

Palkansaajien tutkimuslaitos:
Tutkimusneuvottelukunta: Jukka Vänskä

Panacea Oy:

Hallitus: Samuli Saarni

Työterveyslaitos:

Johtokunta: Heikki Pärnänen

Vakuutuslääketieteellinen Forum: 

Heikki Pärnänen  

Lääketieteellisten dekaanien  
kokoama työryhmä:

Suomalaisen lääkärin osaamistavoitteita 
määrittävä työryhmä
Sami Heistaro, varalla Hannu Halila

Akavan hallituksessa Lääkäriliittoa  edusti 
Kati Myllymäki (varalla Hannu Halila).  Liiton 
nimeämiä henkilöitä oli myös Akavan 
edustajina eri yhteisöissä, toimikunnissa ja 
työryhmissä. n
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Lääkäriliitto antoi toimintavuoden aikana 
lausunnot mm. seuraavista aiheista:

Fimealle:

– Toimenpide-ehdotuksesta pregabaliinin 
huumausaineeksi luokittelemisesta 

Liikenne ja viestintävirastolle:

– Ajoterveysohjeen päivittämisestä

Sosiaali ja terveysministeriölle:

– Asetuksesta lääketieteellisistä asiantun-
tijalausunnoista maksettavasta korvauk-
sesta

– Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen 
lääke tieteellisestä käytöstä annetun ase-
tuksen muuttamisesta 

– Rajatun lääkkeenmääräämisen asiantunti-
jatyöryhmän loppuraportista

– Luonnoksesta eräiden terveystekno-
logiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä 
 Valvirasta Fimeaan

– HE laiksi genomikeskuksesta ja genomi-
tietojen käsittelyn edellytyksistä

– Luonnoksesta laiksi terveydenhuoltolain 
muuttamisesta – Vaasan laaja päivystys

– Luonnoksesta laiksi terveydenhuoltolain 
muuttamisesta – Asiantuntijalausuntojen 
antaminen 

– Välttämättömien terveyden- ja sairaan-
hoidon ammattihenkilöitä koskevien 
valvontatietojen vaihdosta Pohjoismaiden 
välillä

– Mielenterveysstrategian luonnoksesta 
– Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-

hankkeiden valtionavustuksista vuosina 
2020–2023

Työ ja elinkeinoministeriölle:

– Kilpailukieltoa selvittäneen työryhmän 
muistiosta

Verohallinnolle:

– Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisä-
verotuksesta

Lisäksi Lääkäriliitto antoi useita webropol-
lausuntoja, kuulemiskirjeitä sekä kannan-
ottoja eri aiheista. n

Lausunnot
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Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt tämän toimintakertomuksen 12.5.2020 ja Lääkäriliiton valtuuskunta käsittelee sen 11.9.2020.
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