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ja arvostettu 
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Lääkäriyden 
vaaliminen

Edunvalvonta

Yhteiskuntavastuu  
ja luottamus

TOIMINTA- 
YMPÄRISTÖN MUUTOS

Teknologia
Palvelujärjestelmät

Lääketieteen kehitys
Medikalisoituminen

Uudistuva  
Lääkäriliitto

ARVOT

Ihmisyys
Elämän kunnioittaminen

Eettisyys
Korkea ammattitaito

Kollegiaalisuus

• Terveys ja kestävä kehitys  
– 110-vuotisjuhlavuoden teemana

• Kestävän terveydenhuollon toimintaohjelma 
2020–2023

• Kuntavaaliteemat: Ensisijainen terveydenhuolto 
kuntoon, Edistetään terveyttä ja toimintakykyä

• Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha

• Lääkäriliiton korona-sivusto ja  
korona-huoneentaulu lääkäreille

• Lääkäriliiton ja Journalistiliiton yhteinen 
 viestintäsuositus

• Terveydenhuollon teesit 

• Terveyskeskukset kuntoon -kirjoitussarja 
 Lääkärilehdessä

Uudet avaukset 

Lääkärilehden sivukäynnit 

3,6 miljoonaa  
(+ 57 %)

Potilaan Lääkärilehden 
 sivukäynnit

3,2 miljoonaa  
(+ – 0 %) 

 

Lääkärilehti

Twitter-seuraajia  

7 423

Facebook-seuraajia  

6 531

Tiedotteet, STT 

25 kpl

Tiedotteet, liiton sivut 

30 kpl

Blogikirjoitukset 

13 kpl

Viestintä 8 kplJäsenet

 

26 238 (+ 482)

Lääkärijäseniä 

1 787 (+ 144)

Opiskelijajäseniä 

28 025 (+ 2,3 %) 
Jäsentä

26 238

1 787



• Koronan vaikutukset lääkärien työhön

• Terveydenhuollon henkilöstön suojaus 
korona-aikana

• Valmiuslaki ja poikkeusolot

• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
työvelvoite

• Tartuntatautilain muuttaminen

• Hoitovelka

• Sote-uudistus

• Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen 
muutokset

• Asiakasmaksulain uudistaminen

• Asiakastietolain uudistaminen

• Medikalisaatio

• Terveyspalvelujen markkinointi

• Terveystietojen toissijainen käyttö

• Laki raskauden keskeyttämisestä tulee 
uudistaa

• Lääkärikoulutuksen laatu

• Lääkärikoulutuksen sisäänottomäärät

• Lääketieteellisen tutkimuksen rahoitus

• Potilasvakuutuksen uudistaminen

• Lääkkeiden saatavuushäiriöt

• Vakuutuslääkäreitä koskeva 
 lainsäädäntöuudistus

• Lääkärien kokema uhka työpaikalla

Osallistuminen  
yhteiskunnalliseen  
keskusteluun 

21 kpl

48 % 

48 % lääkäreistä kannattaa 
 eutanasian laillistamista.  

Lähes yhtä moni suhtautuu 
 eutanasiaan kielteisesti.  

(Lähde: Eutanasia ja lääkäriavustei-
nen itsemurha vuonna 2020 -kysely)

59 % lääkäreistä kokee 
 palautuvansa työstään hyvin. 

(Lähde: Lääkärin työolot ja  
terveys 2019 -tutkimus)

59 % 

51 % erikoistuvista lääkäreistä 
koki saavansa koulutuspaikassaan 

 riittävästi oman ammattitaidon 
 kehittymistä tukevaa palautetta.

 (Lähde: Koulutuspaikkakysely 2020)

51 % 

Lääkärien mediaanipalkka  
(säännöllisen työajan ansio)  

on 6 725 euroa  
kuukaudessa. 

(Lähde: Työmarkkinatutkimus 2020)

6 725  



• Liiton verkkopalvelujen  
supernavigaatio julkaistiin

• Lääkäripaneeli, sidosryhmätutkimus  
ja opiskelijatutkimus

• Ilmailulääketieteen erityispätevyys-
ohjelma perustettiin

• Kannanottoja sote-uudistukseen

• Kampanja kasvomaskien  
puolesta  sosiaalisessa mediassa

• Lääkärisopimuksesta tiedottaminen 
jatkui

• Lääkäriliiton hallitukselta suositus 
 etäosallistumismahdollisuudesta 
 lääkärikokoontumisiin

• Kannanotto sidosryhmien kanssa 
päättäjille koskien valtion vuoden 2021 
talousarviota

• Liiton mobiilipalveluiden kehitystyö jatkui

• Lääkäriliiton vuositilasto 2019 ilmestyi

• Aktiivista tiedottamista uudesta 
 Lääkärisopimuksesta

• Valtuuskunnan kokous: uusi 
 Lääkäri sopimus hyväksyttiin

• Kaksi webinaaria jäsenille 
 työssä jaksamista tukemaan

• Pidä huolta itsestäsi -opas terveyden-
huollon ammattilaisille poikkeusaikojen 
ongelmatilanteissa toimimiseen

2020 Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia

• Lääkäri 2020 -koulutustapahtuma

• Toimintavuoden teema:  
”Terveys ja kestävä kehitys” 

• Lääkäriliiton Max Oker-Blom -palkinto 
 psykiatri, dosentti Ilkka Taipaleelle

• Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlat 
 uudistetuissa tiloissa Lääkäritalossa

• Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 
 dosentti, yleislääketieteen erikois-
lääkäri  Ilkka Kunnamolle ja psykiatrian 
 erikois lääkäri Sirpa Lindroosille

• Lääkärien sosiaalisen median  
ohje  uudistettiin

• Lääkäriliiton toimisto siirtyi 
 koronatilanteen myötä etätyömalliin

• Lääkäriliiton kokoukset ja luottamus-
miespäivät muutettiin koronaepidemian 
vuoksi virtuaalisiksi 

• Korona-osio avattiin liiton verkkosivuille

• Euroopan lääkärijärjestö CPME:n 
 virtuaalikokous

• Luottamushenkilöorganisaatio 
 verkkosivuille

• Verkkosivuille jäsentietopaketti 4. 
 vuoden opiskelijoille (korvasi perintei-
sen jäseneksikutsumistilaisuuden)

• Kysely liiton jäsenille koronatilanteen 
 vaikutuksista

• Halloped-tapaaminen hallinnon 
 opiskelijaedustajille

maaliskuu

huhtikuu

helmikuu

tammikuu

• Luottamusmiesten aluepäivät 
 hybridikokouksina

• Maailman lääkäriliitto WMA:n 
 virtuaalinen yleiskokous

• Terveyskeskusten  
lääkäritilanne -tutkimus

• Kymmenen terveydenhuollon 
 teesiä julkaistiin Terveydenhuollon 
 korjaus sarja -hankkeen tuloksena

• Viron ja Latvian suomalaisten  
l  ääke tieteen opiskelijoiden  
Baltia-koulutus

• Digistrategian käsittelyä hallituksessa

• Lääkäriliiton laatupalkinto Tays 
 Silmäkeskukselle

• Lääkäriliiton ja Lääkäripäivien 
 some-kanavat yhdistettiin

• Uudet kollegiaalisuusohjeet 
ja  uudistettu kollegiaalisuus-
neuvoston  ohjesääntö hyväksyttiin 
 valtuuskunnassa  

• Lääkäriliiton ja Lääkärilehden 
 verkkosivujen yhtenäinen ilme  
julkaistiin

• Työmarkkinatutkimus

• Eutanasia ja lääkäriavusteinen 
 itsemurha vuonna 2020 -kysely

• Potilasvakuutuksen kehittämistä 
pohtineen työryhmän loppuraportti 
 hyväksyttiin hallituksessa

kesäkuu

toukokuu

elokuu

syyskuu

joulukuu

marraskuu

lokakuu

heinäkuu


