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Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlavuosi alkoi 
perinteisesti ja toiveikkaasti Lääkäri 2020 
-tapahtumalla. Juhlavuoden teemana oli 
”Terveys ja kestävä kehitys”. Teema näkyi 
koko vuoden liiton tapahtumissa, myös 
alueellisten tilaisuuksien messuosastoilla. 
Suomen Lääkäriliiton Max Oker-Blom -pal-
kinto luovutettiin Lääkäri 2020 -tapahtuman 
avajaisissa  psykiatri, dosentti Ilkka Taipa-
leelle. Lääkä ritalon remontti jatkui ja etätöitä 
tehtiin runsaasti. Liiton vuosipäivää juhlistet-
tiin perinteisellä vastaanotolla uudistetuissa 
tiloissa Lääkäritalossa. 

Ja sitten Covid19 -pandemia  saavutti 
Suomenkin. Maamme kohtasi keväällä 
2020 muiden maiden mukana tilanteen, 
jossa koronavirus alkoi levitä laajasti. Valtio-
neuvosto totesi 13.3.2020 yhteistoiminnas-
sa tasavallan presidentin kanssa Suomen 
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen 
vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyt-
töön. Poikkeusolot jatkuivat kesäkuulle ja 
koko yhteiskunnan toiminta muuttui. Myös 
Lääkäriliiton toimisto siirtyi täyteen etätyö-

Kati Myllymäki
toiminnanjohtaja

malliin. Kokoukset muutettiin virtuaalisiksi 
ja kaikki toiminta mukaan lukien luottamus-
miespäivät ja virkaehtosopimusneuvottelut 
siirrettiin verkkoon. Kansainväliset kokouk-
set, kongressit ja koulutukset joko perut-
tiin tai järjestettiin virtuaalisesti. Digiloikka 
tapahtui hämmästyttävän nopeasti.

Covid19 -pandemia kuormitti myös jäse-
niä. Alkuvaiheessa tiedot viruksen luontees-
ta ja hoitomenetelmistä olivat puutteellisia ja 
lisäksi suojavarusteiden saatavuus aihe-
utti suurta huolta. Liitto pyrki vastaamaan 
 tiedontarpeeseen avaamalla omat koro-
nasivut verkkoon. Myös tiedotusvälineitä 
 palveltiin aktiivisesti. Jäsenkysely osoitti 
työn kuormi tuksen muutoksia koko jäsen-
kunnassa, myös yksityissektorilla. Hoito-
velka oli uusi termi, joka nousi esiin, kun 
varautumisessa kiireetöntä hoitoa supistet-
tiin voimakkaasti.

Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa 
 meneillään oleva sote-uudistus oli kes-
keinen. Muita keskeisiä teemoja toiminta-
vuonna olivat medikalisaatio, terveystieto-

Toiminnanjohtajan katsaus

jen toissijainen käyttö, potilasvakuutuksen 
uudistaminen, lääkärikoulutus ja sisäänot-
tomäärät sekä lääketieteellisen tutkimuksen 
rahoitus. Lääkärin etiikka -kirjan uudistami-
nen saatiin eettisessä neuvottelu kunnassa 
valmiiksi ja Lääkäriliiton  eutanasiakanta 
vahvistettiin jäsenkyselyn perusteella 
 valtuuskunnan kokouksessa. Poikkeuksel-
linen vuosi oli työn täyteinen ja Lääkäriliiton 
toiminnassa tuloksekas. n
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Verksamhetsledarens översikt

Läkarförbundets hundrationde jubileumsår 
började traditionellt och förhoppningsfullt med 
evenemanget Lääkäri 2020. Jubileumsårets 
tema var ”Hälsa och hållbar utveckling”. Temat 
lyftes fram på förbundets evenemang under 
hela året, även i mässmontrarna på regionala 
evenemang. Vid invigningen av evenemanget 
Lääkäri 2020 överräcktes Finlands Läkar-
förbunds Max Oker-Blom -pris till psykiater, 
 docent Ilkka Taipale. Renoveringen av Läkar-
huset fortsatte och mängden distansarbete 
var stor. Förbundets årsdag firades med en 
 traditionell mottagning i de renoverade loka-
lerna på Läkarhuset. 

Sedan nådde Covid19-pandemin också 
Finland. Våren 2020 drabbades Finland i 
likhet med många andra länder av corona-
viruset, som börjat få stor spridning. Den 13 
mars 2020 konstaterade statsrådet i samråd 
med Republikens president att Finland stod 
under undantagsförhållanden på grund av 
coronavirussituationen, och statsrådet be-
slutade att ta beredskapslagen i användning. 

Undantagsförhållandet gällde ända till juni, 
och hela samhällets verksamhet förändra-
des. Även Läkarföreningens kontor över-
gick att arbeta i sin helhet efter modellen för 
distansarbete. Mötena ordnades virtuellt och 
all verksamhet, inklusive förtroendemanna-
dagarna och kollektivavtalsförhandlingarna, 
flyttades till nätet. Internationella möten, kon-
gresser och utbildningar antingen inställdes 
eller ordnades virtuellt. Det digitala språnget 
togs emellertid överraskande snabbt.

Covid19-pandemin belastade också 
medlemmarna. Inledningsvis var informatio-
nen om virusets natur och behandlingsme-
toder ofullständig, och tillgången till skydds-
utrustning orsakade stora bekymmer. För 
att tillgodose informationsbehovet lanserade 
förbundet egna webbsidor om coronapan-
demin. Förbundet medverkade också aktivt 
i medierna. Medlemsenkäten visade att det 
skett förändringar i belastningen från arbetet 
i hela medlemskåren, också i den privata 
sektorn. En ny term, vårdskuld, aktualisera-

des, när den icke-brådskande behandlingen 
begränsades starkt till följd av beredskaps-
åtgärderna.

Reformen av social- och hälsovården, 
som pågår just nu, var ett viktigt ärende 
inom förbundets opinionsbildningsarbete. 
Andra viktiga teman under verksamhets-
året var medikaliseringen, den sekundära 
användningen av hälsouppgifter, reformen 
av patientförsäkringen, läkarutbildningen och 
antagningsmängderna till läkarutbildningen 
samt finansieringen av medicinsk forskning. 
Arbetet med den omarbetade upplagan av 
boken Lääkärin etiikka slutfördes i den etiska 
delegationen och Läkarförbundets ställ-
ningstagande till eutanasi fastställdes på de-
legationens möte utgående från medlems-
enkätens resultat. Det exceptionella året var 
arbetsfyllt och Läkarförbundet uppnådde 
goda resultat i sin verksamhet. n

Kati Myllymäki
Verksamhetsledare
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The 110th anniversary of the Finnish Medical 
Association began traditionally and optimisti-
cally with the Lääkäri 2020 event. The theme of 
the anniversary year was “Health and Sustain-
able Development”. The theme was reflected 
throughout the year’s events at the association, 
including at the stands at regional events. The 
Max Oker-Blom award of the Finnish  Medical 
Association was presented at the opening 
of the Lääkäri 2020 event to psychiatrist and 
adjunct professor Ilkka Taipale. Renovation 
of the association’s headquarters continued, 
and many employees worked remotely. The 
 anniversary of the Finnish Medical Association 
was celebrated with a traditional reception in 
the renovated headquarters. 

And then the Covid-19 pandemic 
 reached Finland as well. In the spring 
of 2020, our country, along with others, 
faced a situation in which the virus began 
to spread widely. On March 13, 2020, the 
 Government of Finland, in collaboration 
with the President of Finland, stated that 
Finland faced exceptional circumstances 
due to the Covid-19 situation and decided 

to  introduce emergency powers legisla-
tion. The exceptional measures remained in 
force until June, transforming the operation 
of Finnish society as a whole. The Finnish 
Medical Association’s offices also switched 
to the fully remote working arrangement. 
Meetings were held virtually, and all activi-
ties including shop steward days and col-
lective bargaining were conducted online. 
International meetings, congresses and 
training events were either canceled or 
held remotely. The digital leap happened 
 amazingly fast.

The Covid-19 pandemic also burdened 
members of the association. Initially, informa-
tion on the nature of the virus and treatment 
methods was incomplete, and the availabil-
ity of protective equipment was a matter of 
great concern. The association sought to 
meet the need for information by providing 
information on the Covid-19 situation on its 
website. We also actively served the media. 
The membership survey showed  changes 
in workload across the association’s 
membership, including the private sector. 

The Annual Report of the Chief 
 Executive Officer

Hoitovelka (‘nursing debt’) was a new term 
that emerged when the provision of non- 
emergency care was sharply reduced.

The ongoing social and healthcare 
reforms were central to the association’s 
social impact. Other key themes during the 
year included medicalization, secondary 
use of health-related data, medical insur-
ance reform, medical training and admis-
sion rates, and funding for medical re-
search. The revision of the Lääkärin etiikka 
(doctor’s ethics) manual was completed by 
the ethics advisory board, and the Finnish 
Medical Association’s position on euthana-
sia was confirmed at a delegation meet-
ing on the basis of a member survey. The 
exceptional year was a busy one, and was 
 ultimately a successful year in the activities 
of the  association. n

Kati Myllymäki
Chief  Executive Officer
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Vasemmalta alkaen: 
Jaana Puhakka, Johanna 
 Salmio, Pirkka Pekkarinen,  
Kia Pelto-Vasenius, Satu 
 Rannisto, Tuula Rajaniemi, 
Kristiina Aalto, Noora Ritamäki 
ja Joonas Rautavaara
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AKTIIVINEN JÄSENYYSASTEESTA 
 HUOLEHTIMINEN

Opiskelijatoiminta on ollut aktiivista,  vaikka 
lähikoulutuksia ei ole voitu järjestää. Kevääl-
lä 2020 pidettiin yksi jäseneksi kutsumis-
tilaisuus ennen poikkeusolojen astumista 
voimaan. Lääkäriliiton verkkosivuille tehtiin 
4. vuosikurssin opiskelijoille suunnattu 
osio, jossa kerrottiin tiivistetyssä muodossa 
samat asiat, jotka olisi käyty läpi jäseneksi 
kutsumistilaisuuksissa. Poikkeustilanteesta 
huolimatta opiskelijoiden aktiivisuus liittyä 
Lääkäriliittoon on pysynyt korkeana. 

Syksyn CVI-tilaisuudet pidettiin etä-
yhteyksin. Kaikki kurssit tavattiin ennen 
valmistumista.  

Viron ja Latvian suomalaisten lääketie-
teen opiskelijoiden järjestämä ns. Baltia-
koulutus järjestettiin virtuaalisesti marras-
kuussa. Tapahtumaan kutsuttiin kaikki 
ulkomailla opiskelevat suomalaiset, sillä 
heille suunnattu kesätapaaminen jouduttiin 
perumaan. Tapaamisen sisältö suunniteltiin 

opiskelijoiden toivomien teemojen pohjalta.
Loppuvuodesta järjestettiin kaikille kan-

diseuroille keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa 
keskusteltiin mm. pandemian vaikutuksista 
opiskeluun, opiskelijoiden yhteisöllisyyteen 
ja hyvinvointiin / jaksamiseen sekä toiveista 
Lääkäriliitolle. 

Osa lääketiedetapahtumista peruttiin ja 
toiset järjestettiin etäyhteyksin. Alkuvuo-
desta Lääkäriliitto osallistui Lääkäri 2020 
-tapahtumaan ja Pohjolan Lääkäripäiville. 
Syksyllä liitto osallistui  virtuaalinäyttelyllä 
Etä-Suomen lääkäripäiville (Kuopio), 
Psykiat ripäiville ja NuoriLääkäriPäiville. 

ALUEELLISEN TOIMINNAN 
 UUDELLEENORGANISOINTI 

Alueellisen toiminnan arvioinnin työryh-
män loppuraportissa 2019 linjattiin liiton 
alueellisen toiminnan tavoitteita ja kehittä-
miskohteita. Yhtenä toimenpiteistä pai-
kallisosastojen mallisäännöt sekä ala- ja 
paikallisosastojen talousohje uusittiin. 

PAINOPISTE 1: 

Talousohjeen uusimisella pyrittiin selkeyttä-
mään paikallis- ja alaosastojen toiminnan 
pyörittämistä. Uusien sääntöjen merkittä-
vämpänä muutoksena oli se, että paikallis-
osastojen puheenjohtaja ei toimi työtaistelun 
tullen lakkopäällikkönä. Sääntöuudistukset 
eivät ole koronaepidemian vuoksi eden-
neet tämän vuoden aikana toivotulla tavalla 
paikallisosastoissa. Marraskuun alussa ala- 
ja paikallisosastojen toimintauudistukset 
siirtyivät uuden järjestöpäällikön vastuulle ja 
suunnitelman jalkauttamista jatkettiin.

Lääkärikartellin työtaisteluvalmiutta suun-
nitellut KAVALA-työryhmä on työstänyt uutta 
työtaisteluorganisaatiota, joka toteutettiin 
pilottina keväällä 2020. Työryhmä valmisteli 
myös vaihtoehtoisia lakkomalleja neuvot-
telujen varalle. Uusi työtaisteluorganisaatio 
hyväksyttiin Lääkäriliiton hallituksessa ja 
Lääkärikartellissa uudeksi työtaistelumallik-
si. Kuusi paikallista alueellista koordinaat-
toria (lakkopäällikköä) ylläpitävät alueellista 
järjestö valmiutta. 

Poikkeustilanteesta 
 huolimatta  opiskelijoiden 

 aktiivisuus liittyä 
 Lääkäriliittoon on  

pysynyt korkeana.

Jäsenyyden vaaliminen
STRATEGINEN TAVOITE: Ammattikunnan yhtenäisyyden ja kollegiaalisuuden vahvistaminen

                   PA
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AUTONOMIA

KOLLEGIAALISUUSNEUVOSTON TOIMINTA 
JA MARKKINOINNIN VALVONTA

Uudet kollegiaalisuusohjeet hyväksyttiin 
valtuuskunnassa joulukuussa 2020. Samalla 
hyväksyttiin uudistettu kollegiaalisuusneu-
voston (ent. luottamusneuvosto) ohjesääntö.

Markkinoinnin valvontaa on tehty enti-
seen tapaan liiton toimistosta käsin. Mark-
kinoinninvalvontalautakunta on käsitellyt 
medikalisaatiotyöryhmän raportissa esille 
nostettuja asioita ja tulee keväällä tarkas-
telemaan, onko tarvetta lähteä edesaut-
tamaan markkinointia koskevaa uutta 
lainsäädäntöä. Samassa yhteydessä val-
vontalautakunta oletettavasti tarkastelee ja 
mahdollisesti linjaa myös lääkärien tuote-
markkinointia.

LÄÄKÄRIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyyskassassa oli vuoden lopussa 
24 660 jäsentä, joista 19 770 oli Lääkärilii-
ton jäseniä. Työttömyyskassan jäsenmäärä 
kasvoi liiton jäsenkampanjan ja koronapan-
demian vauhdittamana. Työttömyyskassaan 
liittyi kertomusvuoden aikana 2 471 Lääkä-
riliiton jäsentä. Jäsenmaksu oli 21 euroa. 

Lääkäriliitto maksoi työttömyyskassaan 
kuuluvien jäsentensä osalta työttömyyskas-
san jäsenmaksun.

Työttömyysaste kasvoi hiukan kertomus-
vuoden aikana edellisen vuoden tasosta. 
Kassa maksoi toimintavuoden aikana ansio-
päivärahaa 195 liiton jäsenelle yhteensä 
888 322 euroa (vuonna 2019 maksettiin 
76 jäsenelle 409 486 euroa). Päivärahaa 
maksettiin 8 775 korvauspäivältä keski-
määrin 101,23 euroa päivässä. 

Vuorotteluvapaalla oli vähemmän lääkä-
reitä kun edellisenä vuonna. Työttömyys-
kassa maksoi vuorottelukorvausta 24 liiton 
jäsenelle yhteensä 178 471,65 euroa 
(vuonna 2019 maksettiin 35 jäsenelle 
236 936,97 euroa). Vuorottelukorvausta 
maksettiin 2 028 korvauspäivältä keski-
määrin 88,00 euroa päivässä. 

Liikkuvuusavustusta maksettiin 289 
 päivältä yhteensä 10 941,70 euroa. n

                   PA
IN

O
P

IS
TE

 1:  I  Jäsenyyd
en vaalim

inen

Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlavuoden teemana vuonna 2020 oli kestävä kehitys ja terveys. 
 Ihmisen ja luonnon hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa monin tavoin.

Kestävän kehityksen teema näkyi juhlavuonna erityisesti monipuolisina juttuina 
 Lääkärilehdessä. Jäsentensä kanssa liitto keskusteli aihepiiristä muun muassa  
Lääkäri 2020 -tapahtumassa ja alueellisilla lääkäripäivillä.

Lääkäriliiton juhlavuoden logoissa toinen puoli kuvaa ihmiskehoa, toinen luontoa. 
 Punasolut yhdistyvät puiden latvuksiin, MRSA-bakteerit levään, röntgenkuvat jäätikköön. 
Lähtökohtana suunnittelussa oli kestävä kehitys ja terveydenhuollon ympäristövaikutukset. 
Ilmeen loi graafinen suunnittelija Pekka Piippo.
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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 LÄÄKÄRI-
YRITTÄJIEN ETUJEN JA ANSIOTASON 
 VARMISTAMINEN

Yksityissektorin edunvalvonnallinen jaos ja 
yksityislääkärien alaosasto ovat käsitelleet 
muun ohella koronan vaikutusta privaat-
tilääkärien toimintaan. Käsittelyssä ovat 
olleet myös lääkäriasemaketjujen toimintaan 
liittyvät asiat. Yksittäisten jäsenten omia 
sopimusneuvotteluja lääkäriasemien kanssa 
on käyty aktiivisesti. 

Sote-uudistusta (lakipaketti Sote-100) on 
käsitelty monipuolisesti. Yksityissektorijaos 
on valmistellut omalta osaltaan jatkokan-
nanottoja liiton lausunnossa sekä kuulemis-
tilaisuudessa huomioitavaksi. Uusi palve-
lutuottajalaki tulee valmisteluun vasta em. 
lakipaketin jälkeen eli toisessa vaiheessa. 

Palvelutuottajalakiin vaikuttaminen on tär-
keää, koska se määrittää kokonaan uudet 
toimintamallit yksityissektorille ja sen myötä 
myös liiton ja LPY:n neuvottelemat malli-
sopimukset on uudistettava.

Liiton digistrategiaan liittyy yhtenä 
paino pistealueena Moodle-alustalle luo-
tavan asiakirjakokonaisuuden luominen 
yksityis sektorin lääkärien toiminnan tueksi. 
Tieto pankki sisältää mm. yksityislääkärin 
tarvitseman laajan asiakirjapankin, sähköi-
set palvelut (kuten Practicus, Puhti ja Etsi 
Lääkäri) ja edunvalvontaan, urapolkuun jne. 
liittyvät tuet sekä mentorointijärjestelmän. 
Toimintavuonna hanke on jatkunut asia-
kirjapankin sisällöntuotannolla. 

Yksityissektorin työsuhteisilla lääkäreillä 
on pidetty esillä työehtosopimuksen tar-
vetta. Jäsenkunnalla on ollut asiaa koh-
taan kasvavaa kiinnostusta. Lääkäriliitto on 

laatinut talokohtaisia työehtosopimuksia 
yksityistettyjen toimijoiden (Sydänsairaala ja 
Mehiläinen Länsi-Pohja) kanssa sekä tun-
nustellut alustavasti Mehiläisen, Terveysta-
lon ja Aavan halukkuutta neuvotella yritys-
kohtaisista työehtosopimuksista. 

EDUNVALVONTA - JULKINEN SEKTORI

NEUVOTTELUTOIMINTA 

Virka- ja työehtosopimusneuvotteluja käytiin 
keväällä. Yksityissektorin päänavaus sisälsi 
noin 3 % palkankorotukset kahden vuoden 
sopimuskaudelle ja kilpailukykytuntien pois-
tumisen kokonaan tai osittain. Tilalle tulivat 
kuitenkin vastaavat hyödyt/kompensaatiot, 
ja tämä ohjasi myös kunta-, valtio- ja yliopis-
tosektorien ratkaisua. Painetta toivat huono 
taloustilanne ja useat yt-menettelyt, korona-
epidemia, paine kunta-alan sopimusjärjes-

Virka- ja työehto-
sopimusneuvotteluja 
käytiin keväällä 2020.

PAINOPISTE 2: 

                   PA
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telmän uudistamiseksi sekä Lääkärisopimuk-
sen osalta erityisesti työaikalain pakottavat 
lepoaikavaatimukset, jotka piti ensimmäistä 
kertaa sovittaa Lääkärisopimukseen. 

Kunta-alan sopimukset päättyivät 
31.3.2020, mutta uusien sopimusten 
 aikaansaaminen venyi 28.5.2020 saakka. 
Yliopisto- ja valtiosektorien ratkaisut saatiin 
sovittua ennen sopimuskauden päättymis-
tä 31.3.2020. Kaikki em. sopimussektorit 
noudattelivat kustannusvaikutukseltaan 
samaa ratkaisutasoa ja ovat voimassa pää-
sääntöisesti kaksi vuotta. Kilpailukykytuntien 
osittainen tai kokonaan poistuminen tehtiin 
niin yliopisto- kuin valtiosektoreilla edellä 
kuvatulla tavalla. Lääkärisopimuksen osalta 
kilpailukykytunteja ei poistettu, mutta vasti-
neeksi saatiin sopimukseen, erityisesti sen 
työaikalukuun tehtyjä ns. maksavia tekstipa-
rannuksia. 

Lääkärisopimuksessa tehtiin samalla työ-
aikalukuun kokonaisuudistus, jossa huomi-
oitiin työaikalain edellyttämät lepoajat tietyin 
poikkeuksin. Samalla mahdollistettiin laa-
jennetun työajan käyttö erillisin korvauksin 
ko. sopimuskauden ajaksi. Uudet määräyk-
set tarkoittivat lähes jokaiselle työpaikalle 

muutoksia työaika- ja päivystysjärjestelyihin. 
Tilannetta seurattiin kesällä, jonka jälkeen 
työpaikoilla pohdittiin eri järjestämistapo-
ja. Muutoksia otettiin loppuvuoden aikana 
käyttöön vaihtelevalla aikataululla. 

Loppuvuoden Työmarkkinatutkimuksessa 
kysyttiin jäseniltä mielipiteitä Lääkärisopimuk-
sen vaikutuksista esimerkiksi päivystysvuoro-
jen lukumäärään ja kestoon. Samoin tiedus-
teltiin uusien työaikamääräysten vaikutuksia 
työsidonnaisuuteen ja koettuun hyvinvointiin. 
Tuloksia käsitellään Lääkäriliton hallituksen 
asettamassa päivystystyöryhmässä ja hyö-
dynnetään seuraavan neuvottelukierroksen 
tavoiteasetannassa. Myös KT:n ja Lääkärilii-
ton yhteinen työaikatyöryhmä seuraa uusien 
työaikamääräysten käyttöönottoa.  

Lääkärisopimuksessa sovittiin parannuk-
sia myös työhyvinvointiin liittyviin määrä-
yksiin ja osapuolet laativat yhteisen kan-
nanoton asiasta. Palkkaustyöryhmän työtä 
jatkettiin. Tarkoituksena on saattaa loppuun 
lääkärien uusi palkkausjärjestelmä aiemmin 
aloitetun työn pohjalta. Ensimmäinen askel 
järjestelmän uudistuksessa tehdään alku-
vuodesta 2021, jolloin neuvottelujen jälkeen 
jaetaan keskitetty erä 0,5 %. 
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Lääkäri 2020 -tapahtumassa, tammikuussa, oli 59 kurssia ja 4100 kävijää.
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Neuvotteluihin valmistautumisesta, 
neuvottelujen kulusta ja syntyneestä sopi-
muksesta viestitettiin laajasti liiton viestin-
täkanavissa, erityisesti Lääkärilehdessä. 
Neuvottelujen ollessa käynnissä luotiin Lää-
kärilehden verkkoetusivulle Neuvottelutilan-
ne -laatikko, johon koottiin aihetta koskevat 
artikkelit. Myös videoviestintää tehtiin. Liiton 
verkkosivuille on koottu erillinen Lääkäri-
sopimus -osio, jonne sopimusta koskevaa 
tietoa on koottu. 

TALOKOHTAISET TYÖEHTOSOPIMUKSET  

Talokohtaiset työehtosopimukset Mehiläi-
nen Länsi-Pohjan ja Sydänsairaalan kanssa 
venyivät kesän jälkeiseen aikaan johtuen 
kuntasektorin neuvottelutuloksen valmis-
tumisajasta. Työehtosopimuksia työstettiin 
työnantajatahojen kanssa syyskaudella. 
Neuvottelutulokset hyväksyttiin loppuvuo-
desta 2020. Talokohtaiset sopimukset 
pohjautuvat pitkälti Lääkärisopimuksen 
määräyksiin ja ne ovat kustannustasoltaan 
Lääkärisopimusta vastaavia. 

KORONA JA EDUNVALVONTA 

Liitto toteutti huhtikuussa jäsenilleen sähköi-
sen verkkokyselyn koronatilanteen vaiku-

tuksista. Kyselyyn saatiin ennätysmäärä 
vastauksia, yli 8 500. 

Joka kolmas lääkäri raportoi suojava-
rusteiden puutteista. Joka neljäs lääkäri 
oli sitä mieltä, että lääkärien henkilökohtai-
sen tartuntavaaran estämiseksi ei annettu 
työpaikalla riittävästi ohjeistusta. Tulokset 
osoittivat myös, että koronan vaikutukset 
kohdistuivat hyvin eri tavoin eri toiminta-
sektoreilla toimiviin lääkäreihin. Työmäärän 
lisääntymisestä raportoi joka viides lää-
käri, mutta lähes puolella lääkäreistä työt 
vähenivät koronan myötä, kun ei-kiireellistä 
toimintaa ajettiin alas ja potilaat peruivat 
vastaanottoaikojaan. 

Epidemian vaikutuksia koskevaa tieto-
pohjaa täydennettiin syksyllä Lääkäripanee-
lilla ja lääketieteen opiskelijoille kohdennetul-
la kyselytutkimuksella. Opiskelijakyselyssä 
kartoitettiin epidemian vaikutuksia lääketie-
teen opiskelijoiden kesätyösuunnitelmiin ja 
kokemuksia etäopintojen järjestelyistä.

Korona vaikutti lääkärien työhön ja palve-
lussuhteisiin kaikilla sektoreilla. Lääkäriliiton 
verkkosivuilla olevan koronatiedotuspake-
tin ja -ohjeistuksen luomiseksi toimistossa 
perehdyttiin lainsäädäntöaineistoon sekä 
viranomaisohjeistuksiin. Asiassa ohjeistet-
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tiin luottamusmiehiä ja jäsenistöä ja käytiin 
keskusteluja sairaanhoitopiirien johdon ja 
työnantajien kanssa. 

Liiton koronasivuille oli selkeä tarve. Ajalla 
13.3–2.9 kävijöitä oli 68 772. Tärkein liiken-
teen lähde oli Google-haku (46 954 hakua). 
Suosituimmat sivuosiot olivat valmiuslaki ja 
työvelvoite, yksityissektoria koskevat asiat 
sekä työturvallisuus ja hyvinvointi.

Liitto valmisteli lausunnot lääkärien työ-
velvoitteesta ja sen vaikutuksista palvelus-
suhteen ehtoihin sekä valmiuslain sovelta-
misasetuksesta ja sen käytöstä työpaikoilla. 
Lausunnot annettiin työelämä- ja tasa-arvo-
valiokunnalle, joka edelleen antoi lausunton-
sa perustuslakivaliokunnalle. Työelämä- ja 
tasa-arvovaliokunnan lausunnossa koskien 
valmiuslain soveltamisasetusta nostettiin 
esiin liiton lausunnossakin mainittuja epä-
kohtia ja huolenaiheita.

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Luottamusmiehet olivat aktiivisia niin pande-
miaan kuin Lääkärisopimukseen liittyen. 
Aluepäivät toteutettiin syksyllä hybrideinä 
ja muut lähikoulutukset korvattiin webi-
naareilla. Luottamusmiehille järjestettiin 
toimintavuoden aikana useita lyhyempiä 

koulutustilaisuuksia etäyhteyksiä hyödyntä-
en. Lääkärikartelli hankki luottamusmiesten 
käyttöön vastamelukuulokkeet. 

Luottamusmiesten alueellinen kattavuus 
on hyvällä tasolla, mutta osasta isoistakin 
työpaikoista puuttuu lääkäritaustainen luot-
tamusmies. Tämän vuoksi luottamusmies-
ten lisärekrytoinnin suunnittelu aloitettiin. 
Tavoitteena on löytää keinoja tehtävän mie-
lekkyyden lisäämiseen ja saada myös nuoria 
lääkäreitä innostumaan luottamusmiehiksi.

UUSI POTILASVAKUUTUSLAKI 1.1.2021 

Lääkäriliitto on tehnyt pitkään vaikuttamis-
työtä potilasvakuutuksen ensisijaisuuden 
muuttamisesta suhteessa työeläkejärjestel-
mään. Asiassa annettiin hallituksen esitys 
toukokuussa ja laki hyväksyttiin eduskun-
nassa marraskuussa 2020. Muutos alentaa 
potilasvakuutusmaksujen nousupainetta 
noin puolella alkuperäisestä. Lakimuutos 
tulee voimaan 1.1.2021 eli samaan aikaan 
jo aiemmin hyväksytyn uuden potilas-
vakuutuslain kanssa. 

Uudesta potilasvakuutuslaista viestittiin 
jäsenistölle lehtijutuin ja uutiskirjein. Liiton 
potilasvakuutusta koskevat ohjeet päivitet-
tiin vastaamaan uutta lakia. 
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Liiton hallituksen perustaman potilasva-
kuutuksen kehittämistä pohtineen työryh-
män loppuraportti hyväksyttiin hallitukses-
sa 7.12.2020. Raportin mukaisesti liiton 
potilasvakuutusetu säilytetään toistaiseksi 
ennallaan. Konsernin johtoryhmä seuraa 
potilasvakuutuksen kustannuksia ja kehitys-
tä. Liitto seuraa uuden potilasvakuutuslain 
voimaantulon vaikutuksia ja informoi niistä 
jäsenistöä. Liitto vaikuttaa aktiivisesti siihen, 
että terveydenhuollon ammattihenkilön va-
hingonkorvausvastuun ja potilasvakuutuksen 
välinen suhde selkeytyy tarvittaessa lainmuu-
toksella.

VARMISTAA LÄÄKÄRIEN OIKEA MÄÄRÄ 
SUHTEESSA PALVELUJÄRJESTELMÄN 
TARPEISIIN

POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN 
 LÄÄKÄRIMÄÄRÄKYSYMYKSISSÄ 

Vaikuttamistyö suomalaisten lääketieteel-
listen tiedekuntien aloituspaikkojen maltil-
lisen määrän puolesta koulutuksen laadun 
takaamiseksi jatkui vuonna 2020 tiiviisti yh-
dessä Medisiinariliiton ja muiden järjestöjen 
edustajien kanssa. Virkamiehiin ja poliittisiin 
päättäjiin pidettiin yhteyttä tiiviisti.
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Vas. ylhäällä Suomen Lääkäriliiton Max Oker-Blom -palkinto luovutettiin Lääkäri 2020 -tapahtuman avajaisissa psykiatri, dosentti Ilkka  Taipaleelle. 
Oik. alhaalla Professori Eija Kalso sai Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon uraauurtavasta kivunhoidon tutkimuksesta ja koulutuksesta.



14 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2020

Tausta-aineistona vaikuttamisessa on 
käytetty mm. lääkärimääriä koskevia tilastoja, 
jotka saatiin julkaistua usean vuoden tauon 
jälkeen. Julkaisuviiveiden taustalla olivat Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terhikki-re-
kisterin käsittelyyn liittyvät haasteet. Tuoreet 
tilastot osoittivat, että työikäisiä lääkäreitä 
on maassamme noin 2000 enemmän kuin 
vuonna 2010 ja 5000 enemmän kuin vuosi-
tuhannen alussa.

Myös Opiskelijatutkimuksen tuloksilla, 
jotka koskevat opetuksen laatua ja resurs-
seja (esimerkiksi ryhmäkokoja) sekä ulko-
mailla opiskelevia ja heidän paluuaikeitaan, 
on tärkeä rooli liiton vaikuttamistyössä. Lu-
kukaudella 2019–2020 Kelan opintotukea 
ulkomaisiin lääketieteen opintoihin sai 1163 
suomalaista. Valtaosa heistä aikoo palata 
Suomeen töihin ja erikoistumaan valmistut-
tuaan. Tuoreita tietoja ulkomailla opiskele-
vien paluusuunnitelmista saatiin syksyn 
2020 Opiskelijakyselystä.

Valtiovalta suunnitteli ennen kesää mo-
nien korkeakoulualojen, myös lääketieteen, 
aloituspaikkojen lisäystä koronatilanteesta 
johtuen. Tästä luvattu kompensaatio oli lää-
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ketieteellisten tiedekuntien mielestä riittä-
mätön, eikä tähän suostuttu. Kesän 2020 
sisäänotto pidettiin lopulta edellisen vuoden 
tasolla (725). Keskikesällä opetus- ja kult-
tuuriministeriö kuitenkin sai tiedekunnat 
myöntymään tuleviin koulutusmäärälisäyk-
siin. Lääketieteeseen on tulossa yhteensä 
44 lisäpaikkaa vuosina 2021–2022. Liiton 
näkemyksen mukaan koulutuksen laatu on 
lisäysten seurauksena entistä enemmän 
uhattuna.

Jatkossa sisäänottomääriä suunnitel-
taessa on liiton näkemyksen mukaan huo-
mioitava entistä paremmin viime vuosien 
voimakas kasvu ulkomailla tapahtuvassa 
opiskelussa. Lisäksi on huomioitava perus-
tutkintonsa tehneiden nuorten lääkärien 
erikoistumismahdollisuudet palvelujärjestel-
mässä. Lääkärien koulutusmääräkysymys 
on nähtävä kokonaisuutena, 14–16 vuoden 
mittaisena jatkumona, opiskelujen aloittami-
sesta aina erikoislääkäriksi valmistumiseen 
saakka. Valintaprosessi ja valintamäärät 
eivät vaikuta erikoistumisalan valintaan ja 
mm. lääkärien ohjautumiseen erikoistu-
maan ns. pula-aloille. 

VAIKUTTAA LÄÄKÄRIEN  OSAAMISTASON 
KEHITTYMISEEN JA LAADUKKAIDEN 
 TYÖOLOSUHTEIDEN TOTEUTUMISEEN

LÄÄKÄRIEN PERUSKOULUTUKSEN LAATU 

Vuonna 2018 otettiin käyttöön yhteisvalinta 
myös lääketieteessä, ja siten kaikkiin viiteen 
lääketieteelliseen tiedekuntaan on jo kolme-
na vuonna voinut hakea samanaikaisesti. 
Vuonna 2020 lääke-, hammas- ja eläinlää-
ketieteelliseen oli ensi kertaa mahdollista 
päästä joko ylioppilastodistuksen pisteillä 
todistusvalinnalla tai pelkän valintakokeen 
pisteillä valintakoevalinnalla. Koronaepide-
mia muutti monilta osin myös pääsykokei-
den suunniteltuja järjestelyjä kesällä 2020. 
Haku-uudistuksia ja niiden vaikutuksia seu-
rataan jatkossakin tarkoin. 

Lääketieteen perusopetusta koskevan 
KARVI:n arvioinnin etenemistä vuosina 
2016-2018 seurattiin tiiviisti, ja kansainväli-
sen arviointiryhmän työtä tuettiin mm. tarjo-
amalla liiton tutkimustietoja ryhmän käyttöön. 
Eräänä hankkeen suositusten  jatkotoimena 
oli vuonna 2019 toimintansa aloittanut, 
tiede kuntien yhteinen, valmistuvan suomalai-

sen lääkärin osaamistavoitteita linjannut työ-
ryhmä. Työryhmän työ valmistui kesäkuussa 
2020, jolloin kaikkien tiedekuntien dekaanit 
hyväksyivät työryhmän valmistelemat osaa-
mistavoitteet. Toinen liiton tarkasti seuraa-
ma tiedekuntien yhteinen hanke on MEDigi, 
jossa rakennetaan sähköisiä oppimisalustoja 
lääketieteen opintojen tueksi. Korona-aika 
ja siirtyminen suurelta osin etäopetukseen 
myös lääketieteen alalla on nostanut tämän 
hankkeen merkitystä entisestään.

Toimintavuonna järjestettiin virtuaalisesti 
kaksi ns. Halloped-tapaamista yhteistyössä 
Medisiinariliiton kanssa. Jo kymmenvuo-
tinen jatkumo opiskelijoiden, tiedekuntien 
edustajien ja Lääkäriliiton yhteistyölle tämän 
keskusteluareenan puitteissa säilyi siten 
vahvana, ja keskeisinä teemoina olivat ko-
ronavuoden opintojen sujuminen ja opiskeli-
joiden sekä opetushenkilökunnan hyvinvointi 
ja jaksaminen. Opiskelijakyselyn tuloksia 
käytiin läpi syyskauden 2020 tapaamisessa. 
Yhteydenpito tiedekuntiin ja opiskelijavaikut-
tajiin oli muutoinkin perinteisen tiivistä.  
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN 
 UUDISTAMISEN SEURANTA

Lääkäriliitto on seurannut nopeasti ja mo-
nella rintamalla etenevää erikoistumisuudis-
tusta ja vaikuttanut siihen tiiviisti mm. STM:n 
ns. koordinaatiojaostossa. Uudistuksessa 
keskeistä on osaamisen tasapainoinen 
varmistaminen tulevaisuudessa kaikilla eri-
koisaloilla ja eri puolilla maata, erikoistumis-
koulutuksen laadun ja systemaattisuuden 
kehittäminen sekä yliopistojen ja palvelujär-
jestelmän yhteistyön tiivistäminen. Erikois-
tumiskoulutuksen opiskelijavalinnat otettiin 
käyttöön vuonna 2019. Vuonna 2020 aloitti 
toimintansa koordinaatiojaoston uusi ko-
koonpano, joka alkoi syyskaudella päivittää 
seuraavien vuosien tavoitteita uudistukselle. 
Liitto esitti jo loppuvuonna näkemyksiään 
uuden toimenpideohjelman valmistelun 
pohjaksi.

Myös Lääkärilehti on seurannut tiiviisti 
erikoislääkärikoulutuksen hakumenettelyn 
muutoksia ja osallistunut erikoistuvien ase-
masta käytyyn keskusteluun.
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TÄYDENNYSKOULUTUKSEN 
 TURVAAMINEN

Lääkärien mahdollisuudet täydennyskoulu-
tukseen ovat viime vuosina olleet uhattuina 
julkisen sektorin säästötoimien myötä. Liitto 
on vaikuttanut tilanteeseen monia kanavia 
hyödyntäen ja tuonut esiin huolensa lääkä-
rien kouluttautumisoikeuden ja -velvollisuu-
den toteutumisesta sekä painottanut työn-
antajan lainsäädännöstä tulevia velvoitteita, 
joita tulee noudattaa säästöjenkin aikana. 
Lääkäriliitto suosittelee, että lääkärillä tulee 
olla oikeus ammatin edellyttämään työpai-
kan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen 
vähintään 10 työpäivän ajan vuodessa työn-
antajan kustantamana. Yksilöllisesti täyden-
nyskoulutustarve voi olla kuitenkin huomat-
tavasti tätä suurempi. 

Syksyllä toteutettujen Koulutuspaikkaky-
selyn ja Työmarkkinatutkimuksen tulokset 
paljastivat, että lääkärien täydennyskoulu-
tuksiin osallistuminen oli vähentynyt selvästi 
koronaepidemian myötä.  

Toimintavuoden aikana tehtiin valmiste-
luja täydennyskoulutussuosituksen päivitys-
tarpeen arviointiin, joka käynnistyy kevät-
kaudella 2021.

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot luovutettiin dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka 
 Kunnamolle ja psykiatrian erikoislääkäri Sirpa Lindroosille Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlatilaisuudessa 
28.2.2020 Lääkäritalossa.
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FINDATA

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomai-
nen Findata aloitti toimintavuonna toimin-
tansa. Muutoksen seurauksena lääkäri-
tutkijoiden tutkimusaineistojen kulut ovat 
nousseet osin huomattavasti, hakemus-
prosessi on koettu hankalaksi ja tietojen 
saannissa on ollut viiveitä. Findatan toiminta 
on ollut esillä liiton luottamushenkilöval-
misteluelimissä. Keskustelua ilmi tulleiden 
ongelmien korjaamisesta on käyty Findatan 
johdon ja STM:n, samoin kuin dekaanien 
kanssa, ja asia on nostettu esille myös Lää-
kärilehden sivuilla. 

Liitto on antanut tietolupaviranomaisen 
suoritteiden maksullisuutta koskevasta STM:n 
asetusluonnoksesta marraskuussa lausun-
tonsa, jossa se on esittänyt tutkijalähtöisten 
kliinisten tutkimusten vapauttamista tietoluvan 
myöntämistä ja tietoturvallisen käyttöympäris-
tön käyttöä koskevista maksuista.

LÄÄKÄRIEN JOHTAMISOSAAMISEN 
 KEHITTÄMINEN JA TUKEMINEN

Koronapandemia toi muutoksia myös 
ELJ-koulutuksen järjestelyihin. Keväällä 
2020 valittu uusi kurssi (ELJ21) ei päässyt 

 koronapandemian vuoksi aloittamaan suun-
nitellusti toimintavuoden huhtikuussa. Syys-
kaudelle 2020 suunnitellut ELJ-koulutukset 
jouduttiin niin ikään siirtämään vuodelle 
2021. Loppuvuonna päätettiin siirtyneet 
koulutukset järjestää kevätkaudella 2021 
etäjärjestelyin. Seuraava haku koulutuk-
seen (kurssi ELJ22) pidetään loppukeväällä 
2021. Pandemian vuoksi kaksi hakukierros-
ta jouduttiin jättämään väliin.

LÄÄKÄRILIITON ERITYISPÄTEVYYS-
JÄRJESTELMÄ

Erityispätevyysjärjestelmä tukee lääkärien 
ammatillista kehittymistä ja erikoisalojen 
yhteisiä osaamisalueita. Erityispätevyysoh-
jelmia oli vuoden lopussa 33 ja pätevyyksiä 
myönnettiin liiton jäsenille vuoden aikana 
135. Ilmailulääketieteen erityispätevyysoh-
jelma perustettiin uutena pätevöitymisoh-
jelmana. Kuljettajan kelpoisuusvaatimukset 
muodostavat vain pienen osan ilmailulääke-
tieteen alan sisällöstä. Ilmailuala kehittyy tällä 
hetkellä ylöspäin eli ilmakehän ylimpien osien 
hyödyntäminen lentoliikenteessä tulee lähi-
vuosina  lisääntymään voimakkaasti. Tästä on 
seurauk sia myös lääketieteelliselle arvioinnille.

LÄÄKÄRI 2020 -TAPAHTUMA

Valtakunnan suurin täydennyskoulutus-
tilaisuus, Lääkäri -tapahtuma, tuotettiin 
tammikuussa yhdessä Duodecimin sekä 
Finska Läkaresällskapetin kanssa. Tapahtu-
man teema oli ”Terveys ja kestävä kehi-
tys”. Kursseja toteutettiin 59 kpl ja kävijöitä 
Lääkäripäivillä oli 4 100. Parhaan kurssin 
palkinnon sai kurssi ”Terveet eivät tarvitse 
parantajaa?” ja suosituimman kurssin kun-
niamaininnan sai ”Joka lääkärin kirurgiaa”. 

LAADUKKAIDEN TYÖOLOSUHTEIDEN 
 TURVAAMINEN

Työolot ja terveys 2019 -tutkimuksen tulok-
sia lääkärien kokemasta kiireestä ja resurs-
sipulasta sekä väkivallan uhkasta rapor-
toitiin keväällä Lääkärilehdessä. Lääkärien 
työuupumusta koskevia tuloksia esiteltiin 
Lääkäripäivillä. Aiheesta on valmisteilla 
myös artikkeli Lääkärilehteen. 

Keväälle kaavailtu Potilastietojärjestel-
mät lääkärin työvälineenä -seurantatutki-
mus siirrettiin alkuvuoteen 2021.

LUOTTAMUSLÄÄKÄRITOIMINTA JA 
 TYÖNOHJAUS

Luottamuslääkärit, Lääkärityönohjaajat 
-alaosasto ja lääkärityönohjaajat ovat olleet 
tukemassa lääkäreitä koronapandemiassa 
tarjoamalla työnohjausta ja tukea pääosin 
etänä. Luottamuslääkäreitä oli toimintavuon-
na 35 ja uusia luottamuslääkäreitä aloitti 
kolme. Potilaskontakteja oli vuoden aikana 
189. Kevään luottamuslääkärikoulutuksen 
aiheena oli kuntoutus, joka auttaa kollegan 
työkyvyn heikentyessä miettimään työssä 
jaksamisen keinoja ja vaihtoehtoja. Syksyn 
koulutuksessa käsiteltiin työhyvinvointia 
sekä luottamuslääkärin ja toisaalta luotta-
musmiehen keinoja vaikuttaa työhyvinvoin-
nin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. n
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Keväällä 2020 Lääkäriliitto laati yhdessä 
läheisten sidosryhmiensä kanssa kannan-
oton päättäjille koskien valtion vuoden 
2021 talousarviota. Erityisesti kansallisten 
osaamiskeskusten rahoitus sekä valtion ra-
hoitus terveydenhuollon yksiköille yliopisto-
tasoiseen tutkimukseen (ns. VTR-rahoitus) 
ovat avainasemassa siinä, millaisia mah-
dollisuuksia on kliinisen tutkimuksen teolle. 
Aiheesta julkaistiin myös Lääkärilehden 
pääkirjoitus elokuussa 2020.

LAATU JA POTILASTURVALLISUUS

Syyskaudelle 2020 suunnitellut Potilas- ja 
asiakasturvallisuuspäivät jouduttiin pan-
demiatilanteen vuoksi peruuttamaan. 
 Lääkäriliitto on ollut osaltaan usean yhteis-
työkumppanin kanssa suunnittelemassa 
näitä vuosittaisiksi tarkoitettuja koulutus-
päiviä, joiden tulevaisuus on nyt avoin 
järjestäjätahon tehtyä konkurssin toiminta-
vuoden syyskaudella.

Fimean ja Kelan kanssa toteutettava 
yhteistutkimus lääkkeenmääräämiskäy-
tännöistä aloitettiin maaliskuussa, mutta 
tiedonkeruu keskeytettiin koronaepidemian 
pahennettua. Tiedonkeruu käynnistetään 
uudestaan maaliskuussa 2021. 

YHTEISKUNTASUHTEET JA VIESTINTÄ 

Koronatilanne on tuonut sidosryhmäyhteis-
työhön uusia haasteita. Keskeisten yhteis-
työkumppanien kanssa on keskusteltu pää-
osin etäyhteyksin. Osallistuminen erilaisiin 
etätilaisuuksiin on ollut runsasta. 

Syksyllä toteutettiin yhteistyössä Pohjois-
ranta BWC:n kanssa laaja sidosryhmätutki-
mus, joka on tehty aiemmin vuosina 2014 ja 
2017. Keskeisiä tuloksia tutkimuksessa oli, 
että liiton viestintään oltiin varsin tyytyväisiä, 
mutta some-viestintää toivottiin edelleen 
selvästi lisättäväksi. Liiton tutkimustoimintaa 
arvostettiin korkealle, mutta se oli huonosti 
tunnettua. Sidosryhmien mielikuvat Lääkä-

Keskeisten yhteistyö-
kumppanien kanssa 

on keskusteltu pääosin 
etäyhteyksin.

Luottamus
STRATEGINEN TAVOITE: Potilaiden ja yhteiskunnan luottamusta lääkärien ammattietiikkaan ja  
osaamiseen lisätään.

PAINOPISTE 3: 
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riliitosta olivat kaksijakoisia. Vastauksissa 
 korostui liiton vahva edunvalvonta ja asian-
tuntemus yhteistyökumppanina, mutta toi-
saalta liitto nähtiin lääkäripulan aiheuttajana.

Lääkäriliitto hyväksyttiin syksyllä tuotta-
maan oma ohjelma heinäkuun 2021 Porin 
SuomiAreenalle, teemana tutkitun tiedon 
käyttö päätöksissä ja hoidossa. Tässä 
vaiheessa on vielä epäselvää, voidaanko 
SuomiAreena järjestää perinteisellä taval-
la. Ohjelmaa valmistellaan osana tutkitun 
tiedon merkitystä ja painoarvoa edistävää 
liiton kärkihanketta.

Loppuvuodesta uusittiin Lääkäriliiton ja 
Journalistiliiton yhteinen viestintäsuositus. 
Aiempi vuoden 2013 suositus oli tiedotus-
suositus, uudistamisessa painotettiin nyt 
erityisesti sosiaalisen median pelisääntöjä. 

LÄÄKÄRILEHTI

Potilaan Lääkärilehti on kaikille avoin 
verkko julkaisu, jossa tarjotaan luotettavaa 
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ja arvioitua lääketieteellistä tietoa. Käyntejä 
Potilaan Lääkärilehden sivustolla oli yhteen-
sä 3,2 miljoonaa.

Lääkärilehden sivustolla kirjautuneet 
 lukijat (lääkärit) kävivät vuoden aikana 
 yhteensä 650 000 kertaa.  Kirjautumattomat 
lukijat mukaan luettuna käyntejä oli 
3,6 miljoonaa. Kasvua edellisvuodesta oli 

57 %, mikä kertonee Lääkärilehden korona-
uutisoinnin kiinnostavuudesta laajalti.

LÄÄKÄRILEHDEN TIETEELLINEN TASO 

Lukijatutkimuksen mukaan aikaisem-
paa useampi vastaaja piti Lääkärilehteä 
tieteelliseltä tasoltaan korkealaatuisena. 
Lääkärilehteen lähetettiin v. 2020 aikana 
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203 tieteellistä käsikirjoitusta, mikä on 41 
enemmän kuin v. 2019. Tarjottujen alkupe-
räistutkimusten määrä kasvoi vuoden 2019 
43:sta 70:een v. 2020. Nämä muutokset 
kertovat siitä, että kirjoittajat arvostavat 
Lääkärilehteä tieteellisenä julkaisualustana. 
Tarjottujen käsikirjoitusten suurempi määrä 
mahdollistaa julkaisuvaatimusten tiukentami-
sen. Kaikkien käsikirjoitusten (mukaan lukien 
pyydetyt) hyväksymisprosentti oli 71,3.

EETTISET ASIAT

Toimintavuonna liiton eettinen toiminta kes-
kittyi pitkälti Lääkärin etiikka -kirjan saat-
tamiseen ajan tasalle sekä keskusteluihin 
eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemur-
hasta. Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta 
käsitteli etiikkakirjan artikkeleita kymmenes-
sä kokouksessa ja päivitystyöhön osallistui 
lisäksi lähes viisikymmentä asiantuntijaa. 
Kirjan tekninen viimeistely jatkui vuoden 
2021 alussa ja julkaisutapahtuma päätettiin 
toteuttaa lääketieteen opiskelijoille suun-
nattuna webinaarina helmikuun lopussa. 
Syksyn aikana liitto toteutti jäsenkyselyn 
eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itse-
murhasta. Liiton valtuuskunta keskusteli 
aiheesta syksyn kokouksissaan ja päätti 

laajan keskustelun jälkeen, että liiton kanta 
eutanasiaan säilyy ennallaan.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Koronaepidemia vaikutti kevään kansain-
väliseen toimintaan. Pohjoismaisten liittojen 
johto ennätti kokoontua ennen epidemi-
an alkua, mutta huhtikuulle suunnitellut 
Maailman lääkäriliiton WMA:n ja Euroopan 
erikoislääkärijärjestön UEMSin kokoukset 
peruuntuivat. Myös pohjoismaisten neu-
vottelijoiden ja lääkärilehtien vuosittainen 
kokous jouduttiin perumaan koronatilan-
teen vuoksi. Euroopan lääkärijärjestö CPME 
piti kaksi virtuaalikokousta huhtikuussa ja 
kesäkuussa, joissa käytiin läpi koronatilan-
netta kussakin maassa. Nuorten lääkärien 
eurooppalainen järjestö EJD ja yleislääkärei-
den UEMO kokoustivat niin ikään virtu-
aalisesti. Syyskaudella kaikki suunnitellut 
kansainväliset kokoukset toteutuivat virtu-
aalisina, mukaan lukien Maailman lääkärilii-
ton yleiskokous lokakuussa. CPME keräsi 
jäsenjärjestöiltä, mukaan lukien Lääkäriliitto, 
läpi vuoden kirjallisesti tietoa koronan vaiku-
tuksista lääkäreiden työhön. Tietoa käytet-
tiin vaikuttamistoiminnassa EU-tasolla. n Arkkiatri Risto Pelkonen ja Sairaalaklovnit Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlatilaisuudessa 28.2.2020 

Lääkäritalossa.
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ALOITTEELLISUUS TERVEYSPOLITIIKASSA

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi keväällä kestä-
vän terveydenhuollon toimintaohjelman vuo-
sille 2020–2023. Liitto tarkastelee kestävää 
terveydenhuoltoa hankkeen aikana neljästä 
eri näkökulmasta: ekologinen, taloudellinen, 
eettinen ja sosiaalinen kestävyys. Toiminta 
kohdistuu liiton sisäiseen toimintaan, jäse-
niin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Kullekin näkökulmalle on oma teemavuo-
tensa. Toimintavuoden teemana oli ekolo-
ginen kestävyys, mikä näkyi mm. Lääkäri 
2020 -tapahtumassa, jossa teemana oli 
ekologisesti kestävä kehitys sekä Lääkäri-
lehdessä aiheeseen liittyvinä juttuina. Lää-
kärilehdessä julkaistiin liiton teemavuoteen 
liittyvä Kestävä kehitys -juttusarja.

Pääministeri Marinin hallituksen sote-
uudistus on tähän asti edennyt suunnitel-
lussa aikataulussa. Toimintavuoden aikana 
hallituksen esitys oli lausuntokierroksella ja 
uudistusta koskeva lakiesitys annettiin edus-

kunnalle joulukuussa 2020. Toimintavuoden 
aikana uudistusta seurattiin tiiviisti ja tuettiin 
sen etenemistä.

Marinin hallitusohjelmassa on useita liiton 
näkemysten mukaisia linjauksia. Näiden 
toteutuminen on ollut ennakoitua hitaam-
paa. Asiakasmaksulain uudistus toteutettiin 
vuoden 2020 aikana, mutta se jäi tässä 
vaiheessa osittaisuudistukseksi. Peruster-
veydenhuollon hoitotakuun kiristäminen, 
uskomushoitojen rajoittaminen, apteekkijär-
jestelmän uudistaminen, genomikeskuslain 
säätäminen, saattohoidon vahvistaminen ja 
paperittomien terveyspalveluiden turvaami-
nen ovat vielä valmisteluvaiheessa tai val-
mistelua ei ole aloitettu. Asiaa osittain selit-
tää se, että koronaepidemiaan vastaaminen 
on vienyt huomattavasti STM:n resursseja.

Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 
2021. Vaikuttamistyön tueksi hallitus päätti 
syksyllä liiton kuntavaaliteeseistä, joissa on 
kaksi kärkeä: ”Ensisijainen terveydenhuolto 

kuntoon” ja ”Edistetään terveyttä ja toiminta-
kykyä”.

Toimintavuoden aikana saatiin päätök-
seen Terveydenhuollon teesit -hanke. Teesit 
ja niitä avaavat tekstit julkaistiin liiton inter-
netsivuilla lokakuussa. Lääkärilehden teesejä 
käsittelevä juttusarja alkoi marraskuussa 
jatkuen kevääseen 2021.

Medikalisaatiotyöryhmän raportti julkis-
tettiin joulukuussa 2019. Medikalisaatiota 
käsiteltiin Lääkäripäivillä omassa sessios-
saan. Ehdotuksia on tehty vastaavanlaisista 
sessioista alueellisille lääkäripäiville. Loppu-
raportti lähetettiin tiedoksi keskeisille valtion-
hallinnon toimijoille. Medikalisaatiotyöryhmän 
loppuraporttia on myös käsitelty sekä Lää-
kärilehdessä että laajasti liiton toimielimis-
sä. Lääkärilehdessä alkoi medikalisaatiota 
käsittelevä artikkelisarja, joka jatkuu vuodelle 
2021. Osana Lääkäripaneelia kysyttiin jäse-
niltä mielipiteitä terveyspalveluiden markki-
noinnin epäkohdista.

Toimintavuoden  aikana 
saatiin päätökseen 
 Terveydenhuollon  

teesit -hanke.

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

PAINOPISTE 4: 
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Toimintavuoden aikana Lääkäriliitto antoi 
terveyspolitiikkaan liittyviä lausuntoja mm. 
asiakasmaksulain uudistamisesta, asiakas-
tietolain uudistamisesta, keskittämisasetuk-
sen muutoksesta, lääkkeiden saatavuushäi-
riöiden vähentämisestä, sote-uudistuksesta, 
Findatan käyttömaksuista ja vakuutuslääkä-
reitä koskevasta lakiuudistuksesta. 

VAIKUTTAA ENNAKOIVASTI VÄESTÖN 
TASA-ARVOISTEN TERVEYDENHUOLTO-
PALVELUIDEN SAATAVUUTEEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON 
 VAHVISTAMINEN 

Rakenneuudistuksen rinnalla etenee tulevai-
suuden sote-keskus -hanke, jonka ensim-
mäiset valtionavustukset myönnettiin kesä-
kuussa. Hankkeen yhtenä painopisteenä on 
uudenlaisen ammattilaisten työnjaon hyö-
dyntäminen. Liitto aloittikin prosessin, jonka 
tavoitteena on hahmottaa liiton näkemys 
lääkärin roolista ensisijaisessa terveyden-
huollossa tulevaisuudessa. Prosessi käyn-
nistyi siten, että teemaa käsiteltiin syksyllä 
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kaikissa alueellisissa valiokunnissa. Prosessi 
jatkuu vuonna 2021. Vuonna 2019 alkanut 
Lääkärilehden Terveyskeskukset kuntoon 
-sarja päättyi kesällä 2020. Sarjan artikkelit 
julkaistaan yhtenä kokonaisuutena.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa 
sitoudutaan viikon hoitotakuun toteuttami-
seen perusterveydenhuollossa. Toimintavuo-
den aikana tämä ei ole kuitenkaan juuri-
kaan edennyt. Asiaa on pyritty edistämään 
pitämällä sitä esillä eri yhteyksissä, mm. liiton 
kuntavaaliteeseissä.

Lääkäriliitto on vaikuttamistyössään 
pitänyt jatkuvasti esillä sitä, että terveyskes-
kusten virkamäärissä ei ole vuodesta 2000 
lähtien tarkasteltuna tapahtunut juurikaan 
toivottua kasvua.

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

Lääkäriliiton jäsenten haettavissa oli henki-
lökohtaisia apurahoja, joita varten varattiin 
30 000 euroa. Ensimmäisenä hakukoh-
teena oli lääkärien perus-, erikoistumis- ja 
täydennyskoulutuksen kehittämistyö, jonka 
suosio on tasaisesti kasvussa. Toisena apu-

rahakohteena olivat kansainväliset tehtävät, 
erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimi-
seen tähtäävän koulutuksen kulut. Apu-
rahoja saattoi hakea myös tutkimuksiin ja 
hankkeisiin, jotka liittyvät medikalisaatioon, 
lääkärin työn tulevaisuuteen ja kestävään 
kehitykseen tai hoidon kustannusvaikutta-
vuuteen. Hakemuksia tuli 50, joista 17 liiton 
jäsenelle myönnettiin apuraha. 

LÄÄKÄRILIITON KOLLEGIAALISUUS-
PALKINNOT LUOVUTETTIIN

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot 
myönnettiin dosentti, yleislääketieteen 
erikoislääkäri Ilkka Kunnamolle ja 
psykiatrian erikoislääkäri Sirpa Lindroosille. 
Palkinnot luovutettiin Lääkäriliiton 
110-vuotisjuhlatilaisuuden yhteydessä 
28.2.2020 Lääkäritalossa. Kunnamon 
missiona on tuoda lääketieteellinen 
tutkimustieto helposti omaksuttavassa 
digitaalisessa muodossa lääkärien 
työhuoneisiin. Lindroos sai palkinnon 
tunnustuksena perhelääketieteen ja 
lääkärien työssäjaksamisen edistäjänä. 

Vuosijuhlassa julkistettiin valtuuskunnan 
joulukuussa 2019 kutsumat kolme 
uutta kunniajäsentä. Lääkäriliiton uudet 
kunniajäsenet ovat Kirsti Pakkala, Hanna 
Salmenpohja ja Heikki Pälve.

LAATUPALKINTO 2020

Lääkäriliiton laatupalkinnon 2020 sai Tays 
Silmäkeskus silmänpohjan kostean ikä-
rappeuman hoitoprosessin kehittämisestä. 
Voittaja valittiin virtuaalisesti järjestetyssä 
laatupalkintofinaalissa 8.12.2020. n
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VALTUUSKUNTA- JA HALLITUSTYÖ

Maaliskuusta 2020 lähtien Lääkäriliiton 
hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti etä-
yhteyksin. Kokoontumisrajoitukset johtivat 
myös siihen, että toukokuulta syyskuulle 
siirretty valtuuskunnan varsinainen kevät-
kokous jouduttiin yrityksistä huolimatta pitä-
mään etäyhteyksin. Kokouksen järjestelyissä 
kokeiltiin ensimmäisen kerran ulkopuolisen 
 teknisen asiantuntemuksen hyödyntämis-
tä ja studio-olosuhteita viemällä kokous 
Lääkäri talon ulkopuolelle. 

TOIMISTON PALVELUKYVYN  
KEHITTÄMINEN KASVAVAN JÄSENKUNNAN 
TARPEISIIN

Lääkäriliiton toimiston siirtyminen etätyöhön 
maaliskuussa loi toiminnalle äkillisiä haastei-
ta. Koko toimiston henkilökunta koulutettiin 
etäkokousjärjestelmien käyttöön, ja suuri 
osa esimiehistä kävi etäjohtamisen koulu-
tuksia. Uudet työtavat omaksuttiin nopeasti, 

ja toiminta jatkui saumattomasti. Toimiston 
kyky vastata jäsenten kysymyksiin on pysy-
nyt korkeana ja saapuneiden puheluiden ja 
sähköpostien määrää seurataan säännölli-
sesti.

Kesäkaudelle 2020 tehtiin päätös siitä, 
että toimistoa ei suljeta missään vaihees-
sa. Tämä osoittautui oikeaksi ratkaisuksi, 
sillä sekä yleiseen jäsenneuvontaan että 
lakimiesneuvontaan tuli kesän aikana yhtey-
denottoja. Yhteydenottojen määrä kesällä 
oli yleisessä jäsenneuvonnassa jopa aiem-
paa vuotta korkeampi.  Aiempina vuosina 
toimisto on ollut suljettuna pari hiljaisinta 
heinäkuun viikkoa.

Lääkäriliiton toimiston johdossa teh-
tiin syyskuussa tehtäväjaollisia muutoksia, 
jossa toiminnanjohtajan työaikaa varattiin 
vaikuttamistyöhön ja viestintään. Meneillään 
on merkittäviä asioita, joista sote-uudistus 
ja mm. saattohoitokeskustelu keskeisim-
pinä, joihin liittyy Lääkäriliiton pitkäaikaisia 

tavoitteita. Vaikuttamistyö koronatilanteen 
keskellä vaatii runsaasti aikaa ja resurssia. 
Lääkäriliiton toimiston operatiivinen johto 
keskitettiin kehitysjohtajaksi määräajaksi 
palkatulle Timo Kaukoselle. 

Lääkäritalon peruskorjaus on jatkunut. 
Toimiston työskentely on jatkunut seitse-
männen kerroksen uudistetuissa toimisto-
tiloissa. Lääkäriliiton kokous- ja edustus-
kerros on remontoitu, ja tätä kirjoitettaessa 
remontti on edennyt 6. kerrokseen ja 
1. kerroksen remontointiin.

DIGIKEHITYSTYÖN EDISTYMINEN

Vuonna 2019 läpi vietyä digistrategiatyötä 
on toimintavuonna jatkettu konkreettisin 
kehittämishankkein. Hallituksen asettama 
digikehitystyön tiekarttatyöryhmä laati toi-
mintavuonna loppuraporttinsa, joka sisälsi 
suunnitelman digikehitystyön edistämisestä 
eli käytännössä eri osa-alueiden toteuttami-
sen aikataulutuksesta ja suunnittelusta.   

Koko toimiston 
 henkilökunta koulutettiin 
etäkokousjärjestelmien 
käyttöön, ja suuri osa 
esimiehistä kävi etä-

johtamisen koulutuksia.

Uudistuva Lääkäriliitto
STRATEGISET TAVOITTEET: Liiton pysyminen relevanttina nuorten näkökulmasta
Johtaminen ja toiminnan tehokkuus
Talouden tasapaino ja kiinteistökehitys

PAINOPISTE 5: 
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Digikarttatyöryhmän työskentelyn rinnalla 
hallitus on ottamissaan linjauksissa korosta-
nut Lääkäriliiton omien palveluiden tarjontaa 
ja näkyvyyttä kaikissa yhteyksissä käytet-
täessä sähköisiä käyttöliittymiä. Lääkärilii-
ton jäsenilleen kohdistaman, liiton toimin-
taan liittyvän tiedon esittämistä lisätään ja 
vuorovaikutteista kommunikointia jäsenten 
kanssa edistetään. 

Toimintavuoden aikana toteutettiin 
Lääkä riliiton ja Lääkärilehden osalta si-
vustojen yhtenäistäminen. Jäsenrekisterin 
uudistaminen on aloitettu nykytilan kuvauk-
sella, joka on valmistunut. Samoin uutta 
rekisteriä koskeva tarvekartoitus on pitkällä, 
ja jatkuu vuonna 2021. Uusi jäsenrekisteri 
suunnitellaan otettavaksi käyttöön vuoden 
2022 aikana. 

Mobiilikäyttöliittymän kehitystyön osalta 
on selvitystä jatkettu ilmoitusmyynnin tuot-
teistuksen osalta niin, että se sovitettaisiin 
uusiin sähköisiin palveluihin. Mobiilikäyttö-
liittymän ilme ja brändi tulee myös pohditta-
vaksi keväällä 2021.

Lääkärilehden digikehityksen osana 
tuotanto on tarkoitus muuttaa ensisijai-
sesti sähköisissä alustoissa julkaistavaksi. 
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Keskus telua paperilehden selkeästä ilmes-
tymistiheyden vähentämisestä on käyty, ja 
päätökset asiassa tehdään vuoden 2021 
puolella. 

Edellä mainittujen, jo käynnistettyjen 
kehityshankkeiden lisäksi on osana digi-
kehitystyötä keskusteltu myös keskustelu-
palstojen toteuttamisesta, lääkärijärjestö-
jen alustapalveluista, virtuaalitapahtumien 
järjestämisestä sekä yksittäisistä jäsenis-
tölle mahdollisesti tuotettavista sähköisistä 
palveluista tai olemassa olevien palvelujen 
kehittämisestä. n

Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlatilaisuudessa 28.2.2020 juhlistettiin 110-vuotiasta Lääkäriliittoa ja 
 tutustuttiin Lääkäritalon uudistettuihin toimitiloihin. Vieraita viihdytti Sininen Huvimaja -bändi. 
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Talous ja liiton yhtiöt

Lääkäriliiton vuoden 2020 tilinpäätök-
sen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 
5 330 839,99 € (2 068 839,68) ja ta-
seen loppusumma on 59 883 799,61 € 
(45 116 781,26). Ylijäämän lisäys muo-
dostui lähinnä koronapandemian vuoksi 
alentuneista kokouskuluista organisaation 
siirryttyä etäkokouksiin sekä muista pan-
demian vuoksi tapahtuneista toiminnan 
muutoksista. Tämän lisäksi ilmoitustuotot 
ovat lisääntyneet. 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 
4 109 047,13 € (3 567 989,07) ja  kulut 
12 003 436,57 € (13 852 148,64). Tili-
kauden palkat ja palkkiot yhteensä oli-
vat 4 771 982,55 € (5 249 340,74). 
Jäsen maksutuottojen 10 414 788,26 € 
(10 160 710,90) nousu edelliseen vuoteen 
verrattuna johtui jäsenmäärän lisääntymises-
tä. Perusjäsenmaksu vuonna 2020 oli 528 €.

Liiton talous kokonaisuutena toteutui 
budjetoitua paremmin. Poikkeamat talous-
arvioon johtuivat lähinnä koronapande-
mian vaikutuksista kulurakenteisiin. Kulu-
jäämä varainhankinnan tuottojen jälkeen, 
 ennen sijoitustoimintaa oli 2 459 898,09 € 
(–189 777,96). 

Arvopaperisijoituksina olevasta sijoitus-
varallisuudesta yli 80 prosenttia on kahden 
ulkopuolisen tahon varainhoidossa täyden 
valtakirjan periaatteen mukaisesti. Vuosi 
2020 oli sijoitustoiminnan markkina-arvon 
kehityksen kannalta positiivinen. Liiton sijoi-
tusvarallisuutta myytiin kiinteistön peruskor-
jauksen rahoittamiseksi. 

Lääkäritalon peruskorjauksen rahoittami-
seen otettiin toimintavuoden lopulla 10 m€ 
laina. Peruskorjausta rahoitetaan tehtyjen 
päätösten mukaisesti myymällä sijoitusvaral-
lisuutta ja lainarahoituksella. Vuoden loppuun 
mennessä peruskorjausta on rahoitettu 
 yhteensä 17 m€ määrällä. 

Liiton talouteen liittyvät riskit muodostuvat 
yleisen taloustilanteen mahdollisista vaiku-
tuksista julkaisutoiminnan ja sijoitustoiminnan 
tuottoihin. Liiton taloudellisen tilanteen ja 
maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän edel-
leen hyvänä.

KIINTEISTÖ OY SUOMEN LÄÄKÄRITALO

Kiinteistön koko osakekanta on Lääkäriliiton 
omistuksessa. Yhtiön perimät vastikkeet oli-
vat yhteensä 785 016,08 € (872 061,35) ja 
tilikauden tulos 81 840,77 € (111 400,72). 

Kiinteistössä jatkettiin peruskorjausta, joka 
kohdistui toimintavuonna vuokrattaviin tiloihin 
ja sisäänkäyntikerrosten aulatiloihin. 

Lääkäritalon peruskorjaus etenee vaiheit-
tain koko kiinteistön osalta, lukuun ottamatta 
C-siiven rakennusosuutta.

LÄÄKÄRIKOMPASSI OY

Yhtiön liikevaihto oli 3 638 111,19 € 
(3 002 929,87) ja tilikauden tulos 104 947,38 € 
(193 977,96). 

Yhtiön liiketoiminnot ovat keskittyneet 
 Lääkärilehden lääke-, työpaikka- ja  muuhun 
ilmoitusmyyntiin sekä Fimnet-palvelujen 
myyntiin. n

Liiton talous 
 kokonaisuutena toteutui 

budjetoitua paremmin

                  Talous ja liiton yhtiöt
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Tuotot Kulut

JM perimiskulut
60 501 e  0,3 %

Tulos
5 330 840 e  28,7 %

Sijoitustoiminnan kulut
363 450 e  2,0 %
Vuokraustoiminnan kulut
841 494 e  4,5 %

Yhteensä

18 599 720 e 18 599 720 e

Varsinainen
toiminta

Varainhankinta

Sijoitustoiminta

4 109 047 e

Varsinainen
toiminta
12 003 437 e

Varainhankinta
60 501 e

Sijoitustoiminta
1 204 944 e

Tulos
5 330 840  e

10 414 788 e

4 075 886 e

Osallistumismaksut
795 285 e  4,3 %

Myyntituotot
3 090 542 e  16,6 %

Muut tuotot
223 220 e  1,2 %

Jäsenmaksutuotot
10 414 788 e  56,0 %

Sijoitustoiminnan tuotot
2 903 419 e  15,6 %

Vuokraustoiminnan tuotot
1 164 556 e  6,3 %

Siirrot rahastoihin
7 911 e  0,0 %

Henkilöstökulut 
5 601 485 e  30,1 %

Tilakulut 
413 272 e  2,2 %

Ulkopuoliset palvelut
1 214 953 e  6,5 %

Jäsenvakuutukset
2 082 728 e  11,2 %

Edunvalvonta ja 
jäsentoiminta
987 804 e  5,3 %
Muut kulut
1 586 666 e  8,5 %
Poistot
116 529 e  0,6 %

Suomen Lääkäriliitto ry tilinpäätös 2020

                  Tilinp
äätös 2020 
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KUNNIANOSOITUKSET
Lääkäriliiton hallitus myönsi tammikuussa 
liiton hallituksessa työskentelynsä päättä-
neelle Arto Virtaselle hopeisen ansiomita-
lin erittäin ansiokkaasta toiminnasta liiton 
tarkoitusperien hyväksi. Ansiomitaliin liitettiin 
 liiton kultainen ansiomerkki. Puheenjohtaja-
na toiminutta ja jo aiemmin mitalilla huomi-
oitua Samuli Saarnia muistettiin erikseen 
hankituin muistolahjoin.

Joulukuussa 2019 valtuuskunta 
päätti kutsua kolme uutta kunniajäsentä. 
Lääkäriliiton kunniajäseniksi kutsuttiin 
Kirsti Pakkala, Hanna Salmenpohja ja 
Heikki Pälve. Heidän kunniajäsenyytensä 
julkistettiin liiton 110-vuotisjuhlatilaisuudessa 
helmikuussa 2020. 

JÄSENISTÖ 
Liiton jäsenmäärä toimintavuoden alussa 
oli 27 399. Jäsenmäärä toimintavuoden 
lopussa oli 28 025, josta opiskelijajäseniä oli 
1 787. Liittoon kuuluvista lääkäreistä naisia 
oli 57 % ja miehiä 43 %. Maksamattomien 
jäsenmaksujen takia erotettiin 231 jäsentä, 
joista osa liittyi vuoden aikana uudelleen 
jäseneksi.

Kuoleman johdosta jäsenluettelosta 
poistettiin seuraavat 140 jäsentä:

Eero Aantaa, Andres Adams, Pekka 
Alanen, Ismo Alastalo, Antti Apajalahti, Kirsti 
Blomqvist, Matti Dahl, Christian Ehnholm, 
Kaarlo Ekholm, Eero A Elomaa, Matti 
Eriksson, Aarno Eskelinen, Seppo Forsberg, 
Pirjo Hakamäki, Erkki Hansson, Arvi Harju, 
Sointu Hatanpää, Väinö Havu, Wolfgang 
Heinzel, Eero Hokkanen, Eila Iisalo, Urpu 
Ikonen, Urpu Jalava, Kaarina Janes, Elli 
Jansson, Seppo Jartti, Jaakko Joukainen, 
Arto Junttila, Heikki Juustila, Juhani 
Kaihilahti, Aate Kaljunen, Elena Kamke, 
Kristiina Kananen, Anja-Riitta Kanerva, 
Seppo Kangas, Tuula Kangas-Saarela, 
Veikko Kariniemi, Tauno Karjalainen, Sanna 
Kesä, Csaba Kiraly, Jaakko Kivikoski, Anneli 
Klemetti, Sari Koivisto, Pekka Korhonen, 
Olli Korhonen, Jaakko Korkeila, Sirkka 
Koskinen, Johan Krause, Jouko Kurri, 
Marjatta Kääriäinen, Hannu Laapas, Ulla-Mai 
Laurila, Sirpa Lehmuskoski, Vesa Leikkonen, 
Johannes Leikola, Laila Lindeberg, Tapani 
Linna, Tuula Louhimo, Asser Lundahl, Olavi 
Luurila, Maija Makkonen, Anssi Mali, Henrik 
Malmberg, Antti Marttila, Anvar Meghjee, 

Merja Miettinen, Kirsti Mustonen, Camilla 
Mårtenson, Matti Mäenpää, Liisa Mäkelä, 
Paavo Mäntyviita, Pertti Neuvonen, Pentti 
Niinivirta, Pekka Niskanen, Eero Nuoranne, 
Seija Ojanen, Jukka Oravisto, Katri 
Paavilainen, Anita Passoja, Iris Pasternack, 
Kari Pasula, Taito Pekkarinen, Hannu 
Penttilä, Leena Piikivi, Matti Pohjalainen, 
Seppo Pohjola, Jaakko Puittinen, Lauri 
Pöyhönen, Heikki Rantanen, Elsi Rasinaho, 
Hannu Rutanen, Niilo Ruutiainen, Ulla-
Maija Rönnberg, Klaus Saarenmaa, Minna 
Saarinen, Hannu Saavalainen, Peter Sainio, 
Pekka Sallinen, Reijo Salmi, Matti Salo, Timo 
Sarmela, Antti Servo, Seppo Sinervo, Jouko 
Soukainen, Carl-Gustaf Standertskjöld-
Nordenstam, Jyrki Starck, Eivor Storgårds-
Nyberg, Tor Wilhelm Sucksdorff, 
Juhani Suihkonen, Simo Sulamaa, Olli 
Suomalainen, Elina Svinhufvud, Tuomas 
Säippä, Seija Särkijärvi, Kaarina Särkkinen, 
Mikko-Pekka Tanskanen, Simo Tarpila, Kylli 
Tarvainen, Rolf Tarvala, Esko Teiramaa, 
Erkki Terho, Pekka Tietäväinen, Timo 
Tiilikainen, Eero Tikkala, Taina Tikkanen, 
Seppo Toivonen, Sirkka-Liisa Torniainen-
Suontausta, Timo Tuovinen, Timo Vallo, 

Juha Venäläinen, Barbro Viljanen, Kristina 
Virkola, Mikko Vuorio, Kyösti Väänänen, Ivar 
Wallgren, Magnus Westerlund, Hertta Wiren, 
Anneli Ylinen, Tapani Äikäs

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, Sara Kaartinen, 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, 
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, 

Jäsenistö ja organisaatio

                  Jäsenistö Ja organisaatio 
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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, Anniina Anttila ja Eino 
Solje.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Marjo 
Parkkila-Harju ja varapuheenjohtajana Taito 
Pekkarinen (2.3.2020 saakka) sekä Matti J. 
Tikkanen (2.3.2020 lähtien)

HALLITUS

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tuula 
Rajaniemi, varapuheenjohtajat Jaana 
Puhakka ja Noora Ritamäki sekä jäsenet 
Kristiina Aalto, Martti Kekomäki, Pirkka 
Pekkarinen, Kia Pelto-Vasenius, Joonas 
Rautavaara, Satu Rannisto ja Johanna 
Salmio. 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 seuraava: 
Jan Schugk (pj), Harri Hyppölä, Anne-Mari 
Kantanen, Hannu Lauerma, Anneli  Larmo, 
Jorma Lindeman, Auli Malinen, Helena 
 Nukari, Katja Ryynänen ja Kati Lehtonen 
(siht.)

PYSYVÄT TOIMIELIMET 

Hallitus asetti toimintakaudeksi 2020–2021 
yhteensä 4 jaosta ja 15 alueellista valiokun-
taa. Jaosten ja valiokuntien kokoonpanot 
toimintavuoden lopussa olivat:

JAOKSET 2020

Edunvalvontajaos

Jaana Puhakka (pj.), Noora  Ritamäki 
(vpj.), Risto Avela, Kirsi Laasila, Jukka 
 Mattila, Anu Muraja-Murro, Raija Niemelä, 
 Pirkka Pekkarinen, Markus Perola, Jaana 

 Pikkupeura, Jussi Pohjonen, Nikolai Rintala, 
Johanna Salmio, Sari Silventoinen, Anselm 
 Tamminen, Kia Pelto-Vasenius (tarkk. yksi-
tyissektorijaos), Iiris Särkilahti (SML tarkk.) ja 
Heli Hartman-Mattila (siht.) 

Professiojaos

Joonas Rautavaara (pj.), Johanna Salmio 
(vpj.), Terttuliisa Ahokas, Pia Hakio, Sara 
Kaartinen, Johanna Louhimo, Jussi 
Paterno, Satu Rannisto, Tiia Reho, Johanna 
Rellman, Riku Metsälä (SML tarkk.) ja 
Ulla Anttila (siht.). Asiantuntijat: Outi 
Kortekangas-Savolainen, Petri Kulmala, 
Eliisa Mäenpää ja Tiina Paunio

Terveyspoliittinen jaos

Kristiina Aalto (pj.), Satu Rannisto (vpj.), 
Pekka Anttila, Joel Holmen, Hanna-
Mari Jauhonen, Auli Juntumaa, Raimo 
Kekkonen, Janne Liimatainen, Tinja Lääveri, 
Kari-Pekka Martimo, Jaana Puhakka, 
Kerkko Rantanen, Noora Ritamäki, 
Samuli Saarni, Tom Silfvast, Simo Nuuttila 
(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, Kristiina 
Golan, Matias Kallio, Pirjo Matintalo, Jaana 
Mattila, Marko Määttä, Jussi Paterno, 
Jaana Puhakka, Katja Ryynänen ja Kati 
Lehtonen (siht.)

ALUEELLISET VALIOKUNNAT 2020–2021

Alueellisten valiokuntien sihteereinä ovat 
olleet piiriylilääkärit: Seija Vento /Helsinki, 
Minna Kaarisalo /Turku, Juho Kivistö /
Tampere, Katri Männikkö /Kuopio ja Timo 
Kaukonen / Tuija Räisänen /Oulu. 

Edunvalvontavaliokunta, Helsinki

Kirsi Laasila (pj), Marja Ahava, Minna 
Ahonen, Sonja Aukee, Hanna Kallioniemi, 
Niko Korpi, Laura Rehn, Ville Salminen, 
Tiina Sarparanta-Olander, Saara Sistonen, 
Marko Vannas, Pauli Vähämurto ja Arttu 
Lahtiharju (SML tarkkailija)

Professiovaliokunta, Helsinki

Sara Kaartinen (pj), Fredrik Ahlström, 
Vilho Ahola, Soile Jungewelter, Krista 
Kumpuvaara, Eeva-Maija Nieminen, 
Susanna Rapo-Pylkkö, Armi Saari,  
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27 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2020

Harri Tohmo, Marika Uslin-Hällberg, Nea 
Välimäki, Satu-Maaria Walle ja Perttu 
Laamanen (SML tarkkailija) 

Terveyspoliittinen valiokunta, Helsinki

Olli Huuskonen (pj), Riitta Aejmelaeus, Irina 
Holma, Henni Hyytiä-Ilmonen, Sara Launio, 
Marjut Laurikka-Routti, Timo Lukkarinen, 
Taina Nykänen, Risto Raivio, Sanna 
Stålnacke, Annika Takala, Maiju Welling ja 
SML tarkkailija Iiris Särkilahti

Edunvalvontavaliokunta, Turku

Anselm Tamminen (pj), Matilda Aakula, 
Anna Aromaa, Elina Bergman, Lauri 
Jokipalo, Katriina Lähteenmäki, Päivi 
Poijärvi, Heidi Pöyhönen, Ari Salmela, Päivi 
Slama, Henri Vittaniemi, Sari Väinölä ja 
Rizgar Yousif (SML tarkkailija)

Professiovaliokunta, Turku

Kristiina Toivola (pj.), Elina Ahtela, Heli 
Halava, Martta Hartikainen, Leena 
Kainulainen, Suvi Koskinen, Kari Kuttila, 
Katariina Kökkö, Tiina Laiterä Ladau, Milka 
Laitinen, Anneli Larmo, Markku Vähätalo ja 
Kristiina Karikko (SML tarkkailija)

Terveyspoliittinen valiokunta, Turku

Joel Holmen (pj), Juha Aalto, Pirjo Inki, 
Heli Leino, Noora Leppänen, Kristiina 
Makkonen, Päivi Meretoja, Susanna 
Nyberg-Simola, Markus Partanen, Jari 
Stengård, Tapani Strander, Pirita Varpe ja 
Simo Nuuttila (SML tarkkailija)

Edunvalvontavaliokunta, Tampere

Jussi Pohjonen (pj), Jari Autti, Jyrki 
Järvinen, Sirja Kaartinen, Anna-Leena 
Kuusela, Anna-Maria Lapinlampi, Aleksi 
Mäkelä, Leena Pitkänen, Kari Rasku, Laura 
Salmi, Anna Siitonen ja Markus Hautamäki 
(SML tarkkailija)

Professiovaliokunta, Tampere 

Tiia Reho (pj), Otso Arponen, Pyry Jylhä-
Vuorio, Mervi Kautto, Anna-Maija Koivukoski, 
Kati Kähkönen, Henna Pekki, Laura 
Pöyhönen, Pihla Sassi, Päivi Saukkosalmi, 
Marketta Tikkanen, Saara Turtiainen ja Anna 
Alexanova (SML tarkkailija)

Terveyspoliittinen valiokunta, Tampere

Auli Juntumaa (pj), Marjo Iivonen-Lahti, 
Pirkko Jartti, Sally Järvelä, Ritva Kannisto, 

Joel Kontiainen, Maija-Liisa Lehtonen, Petri 
Leiponen, Eliisa Mäenpää, Heljä Savolainen, 
Leena Uusitalo, Hannu Vessari ja Sofia 
Sarmala (SML tarkkailija)

Edunvalvontavaliokunta, Kuopio

Anu Muraja-Murro (pj.), Tanja Bindel, 
Julia Laamanen, Inkeri Savolainen, Terhi 
Savolainen, Leena Tamminen, Heikki 
Tikkanen, Miika Värri, Outi Öhman ja Heidi 
Puharinen (SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Kuopio

Jussi Paterno (pj.), Petra Haapasalo, Sanna 
Hannonen, Eija Huttunen, Erja Koistinen, 
Henrik Nuutinen, Ulrika Rossi, Kai Savonen, 
Lauri Uusitalo ja Jagdeep Singh (SML tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Kuopio

Hanna-Mari Jauhonen (pj.), Björn 
Cederberg, Julius Juvakka, Hannaleena 
Karjalainen, Kati Kinnunen, Olli Lappalainen, 
Martti Merilä, Aino Rubini, Sanna Suoranta 
ja Milla-Riina Gronoff (SML tarkk.)

Edunvalvontavaliokunta, Oulu

Jaana Pikkupeura (pj.), Sari Ahonkallio, Outi 
Aikio, Hanna Junttila, Jari Matinlauri, Pekka 
Niemelä, Raija Niemelä, Elina Paloniemi, 
Jukka Ronkainen, Tino Ruotsalainen, 
Kaarina Röning, Outi Saarnisaari ja Juuli 
Hannonen (SML tarkk.)

Professiovaliokunta, Oulu

Kati Retsu-Heikkilä (pj.), Kari Askonen, Mari 
Kärkkäinen, Pekka Larivaara, Matti-Aleksi 
Mosorin, Marja Ojanperä, Matti Onnela, 
Marianne Riekki, Tuija Räisänen, Riitta-Liisa 
Vasunta, Mika Venhola ja Roosa Pesälä 
(SML tarkk.)

Terveyspoliittinen valiokunta, Oulu

Janne Liimatainen (pj.), Eila Erkkilä, Jaana 
Huhtakangas, Heini Joensuu-Manninen, 
Niilo Keränen, Taru Lappalainen, Tuija 
Männistö, Teija Parpala, Tuomo Pääkkönen, 
Riikka Rajala-Ruskela, Pertti Sakaranaho, 
Joonas Wirkkala ja Ossi Vuorre (SML tarkk.)
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Lisäksi seuraavat hallituksen  asettamat 
toimielimet, joiden kokoonpanot 
 toimintavuoden lopussa olivat seuraavat:

eHealth-asiantuntijatyöryhmä

Noora Ritamäki (pj.), Eija Huttunen, 
Annette Kainu, Tove Laivuori, Tinja Lääveri, 
Joonas Rautavaara, Jarmo Reponen, 
Mirja Tuomiranta, Timo Tuovinen, Suvi 
Vainiomäki, Arto Virtanen, Arttu Lahtiharju 
(SML tarkk.) ja Lauri Vuorenkoski (siht.)

Luottamuslääkäritoimikunta

Eliisa Mäenpää (pj.), Monica Eggert, Petri 
Karttunen, Marie Måsabacka, Sara Launio, 
Kristiina Toivola, Johanna Salmio ja Ulla 
Anttila (siht.)

Toimitusneuvosto

Mikko Valkonen (pj.), Kristiina Aalto, Monica 
Eggert, Vesa Ilvesmäki, Minna Lehtisalo, 
Leena Lindgren, Petja Orre, Kaarina Röning, 
Martti Talja, Tiina Tasmuth, Harri Vertio, 
Pauli Vähämurto, Nea Välimäki, Hannu 
Westerinen ja Tuomas Keränen (siht.)

Lisäksi Lääkärilehdessä on toiminut 
 Tieteellinen toimitusneuvosto,  
johon ovat kuuluneet: 

Päivi Tapanainen (pj, 6/2020 asti), Sture 
Andersson, Maija Halme, Terttu Harju, 
Tiina Heliö, Anu Kantele, Leena Koulu, 
Päivi Lähteenmäki, Mauri Marttunen, Mika 
Mäkelä, Dan Nordström, Sami Pirkola, 
Hanna Raaska, Timo Strandberg, Helena 
Valta, Auli Verkkoniemi-Ahola ja Mervi 
Väisänen-Tommiska.

YHTEISTYÖELIMET 2019–2020

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, Laura Lipsanen 
(Väestöliitto), Matti Parry (LSV), Taneli 
Puumalainen (THL), Johanna Salmio, Jenni 
Suolaniemi (SELL), Juha Pekka Turunen 
(Duodecim), Mikko Vienonen, Mona Takalo 
(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), Petri Bono (LPY), Martti 
Kekomäki, Hanna Kuusisto, Mari Kärkkäinen, 
Timo Paavonen, Pirkka Pekkarinen, 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 (Suomen 
Plastiikkakirurgiyhdistys), Juha 
Viertola (LPY), Juha Välimäki (Suomen 
Silmälääkäriyhdistys) ja Kati Lehtonen (siht.)

Lääkäripäivien johtoryhmä

Tuula Rajaniemi (pj.), Kristiina Aalto, Jaana 
Puhakka, Joonas Rautavaara, Jussi 
Merenmies (Duodecim), Leo Niskanen 

(Duodecim), Matti Rautalahti (Duodecim), 
Taisto Sarkola (FLS), Lena Sjöberg (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, 
Noora Ritamäki, Heli-Maria Salmi 
(Duodecim), Tom Silfvast, Leena Varesmaa-
Korhonen ja Mervi Kattelus (siht.)

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Pysyvien toimielinten lisäksi toimivat vuoden 
aikana seuraavat, hallituksen 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.)
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Potilasvakuutuksen kehittämistä  
pohtiva työryhmä (asetettu 2019)

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

Digikehitystyön ohjausryhmä  
(ent.  Digistrategian ohjausryhmä, 
 asetettu 2019)

Tuula Rajaniemi (pj.), Kati Myllymäki,  
Erkki Peiponen, Jaana Heinonen ja  
Carita Päivänen

Digikehityksen tiekartan laatimista 
 valmisteleva työryhmä (asetettu 2020)

Pirkka Pekkarinen (pj.), Noora Ritamäki, 
Carita Päivänen, Lauri Parikka, Fredrik 
Grönqvist, Timo Kaukonen, Tarja Ojala ja 
Erkki Peiponen (siht.)

Päivystystyöryhmä 2020–21  
(asetettu 2020)

Tuula Rajaniemi (pj.), Jaana Puhakka, Noora 
Ritamäki, Pirkka Pekkarinen, Anna  Siitonen, 
Katriina Lähteenmäki, Jaana  Pikkupeura, 
Terhi Savolainen, Sari Silventoinen, 
 Matias Rantanen, Terhi Ahola, Pasi Rinne, 
 Jukka Vänskä ja Heikki Pärnänen / Laura 
 Lindholm (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:

– Lääkeinformaatioverkosto: Lauri Vuoren-
koski (Ajantasainen lääkitystieto -työ-
ryhmä), Matilda Kaipainen (Lääkkeiden 
käyttäjät -työryhmä), Heikki Pärnänen 
(Lääkeinformaation saavutettavuus -työ-
ryhmä), Sami Heistaro (ammattilaisten 
osaaminen -työryhmä) ja Carita Päivänen 
(Lääkealan viestijät -työryhmä)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

– EduPal – palliatiivisen hoitotyön ja lääke-
tieteen koulutuksen kehittäminen: Kati 
Myllymäki, varalla Hannu Halila

– Osaamisen ennakointifoorumi (Oef)  
-  Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan 
 ennakointiryhmä: varalla Sami Heistaro

– Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä:  
Kati Myllymäki 

– OKM, SuomenAkatemia ym: Tutkitun 
 tiedon teema vuoden 2021 verkosto:  
Kati Myllymäki, varalla Carita Päivänen

Sosiaali- ja terveysministeriö:

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

– EU-jaosto33 (terveysasiat): Mervi Kattelus
– Saattohoito/eutanasia asiantuntijatyö-

ryhmä: Kati Myllymäki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

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

– THL-neuvosto: Kati Myllymäki

Työterveyslaitos: 

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

Valvira
– Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

henkilöiden valvontalautakunta: Kati 
 Myllymäki, varalla Hannu Halila, Tom 
Silfvast, Hannu Halila, Kari-Matti Hiltunen, 
Kari-Pekka Martimo

Terveydenhuoltoalan ja muiden 
 järjestöjen toimielimissä ja projekteissa 
liiton edustajina olivat:

Duodecim:

– Konrad ReijoWaaran palkinnon saajan 
valitsemisvaliokunta: Hannu Halila

– Lääketieteen sanastolautakunta: 
 Marianne Jansson

– Duodecim-seuran verkostovaliokunta 
(myöh. Käypä hoito -johtoryhmä): Noora 
Ritamäki, varalla Jaana Puhakka

Lääketeollisuus ry:

– Lääkemarkkinoinnin valvontakunta: Heikki 
Pärnänen, varalla Lauri Vuorenkoski

– Lääketutkimusneuvottelukunta: Lauri 
Vuorenkoski

– Lääketutkimus- ja kilpailukykytyöryhmä: 
Sami Heisaro

Edustukset

Lääkärikartelli (SELL, SHL, SLL):

– Hallitus: Tuula Rajaniemi, Kati Myllymäki 
(pj), Anu Mustakari, Laura Lindholm

Maimu Halosen rahasto

– Hannu Halila

Kansainvälisissä lääkärijärjestöissä 
 liitolla oli edustajia seuraavasti:

Pohjoismaiset lääkäriliitot:

– Nordiska Läkarrådetin hallitus:  
Tuula  Rajaniemi, Kati Myllymäki,  
Mervi Kattelus

– Lääkäriliittojen työmarkkinatyöryhmä 
(SNAPS): Hannu Halila, Piitu Parmanne

Comité Permanent des Médecins de la 
C.E.E. (CPME):

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

European Union of General Practitioners 
(UEMO):

Johanna Salmio, Jaana Puhakka
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European Union of Medical Specialists 
(UEMS):

Tuula Rajaniemi, Hannu Halila,  
Sami  Heistaro

World Medical Association (WMA):

Tuula Rajaniemi, 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, Sami Heistaro

Suomalais-Norjalaisen 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

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, 
 hallintoneuvosto: 

Kati Myllymäki, vpj.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 
eettinen neuvottelukunta ETENE:

Kati Myllymäki

FCG ja Kuntaliitto:

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

Liikenneturva:

Hallitus: Jyrki Varjonen, varalla Alpo Vuorio

Palkansaajien tutkimuslaitos:

Tutkimusneuvottelukunta: Jukka Vänskä

Panacea Oy:

Hallitus: Tuula Rajaniemi

Työterveyslaitos:

Johtokunta: 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

                  E
d

ustukset 



32 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2020

Lääkäriliitto antoi toimintavuoden aikana 
lausunnot mm. seuraavista aiheista:

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle: 

– Yrityskauppa-asiasta Mehiläinen/ 
Pihlajalinna

Oikeusministeriölle:

– Laittoman uhkauksen syyteoikeudesta
– Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantami-

sesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Sosiaali- ja terveysministeriölle:
– Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden 

tehtävien keskittämisestä annetun ase-
tuksen muuttamisesta

– Lääkelain ja eräiden muiden lakien muut-
tamisesta

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain muuttamisesta

– Potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liitty-
vien lakien muuttamisesta

– Työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden 
työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta 
annetun lain muuttamisesta

– Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
 pelastustoimen järjestämisen uudistusta 
ja maakuntien perustamista koskevasta 
lainsäädännöstä

– Asetuksesta Sosiaali- ja terveysalan 
t ietolupaviranomaisen suoritteiden 
 maksullisuudesta 

– Tartuntatautilain väliaikaisesta muutta-
misesta

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

Lausunnot
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