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Lääkäriliitto tutkii vuosittain terveyskeskusten lääkäritilannetta. Tänä syksynä tutkimuspäivä 
on keskiviikko 2.10.2019. 

Pyydämme teitä ilmoittamaan kunnan tai kuntayhtymän perusterveydenhuollon lääkärin 
virkojen, toimien ja tehtävien lukumäärän ja täyttötilanteen tutkimuspäivänä. Kooste viime 
vuoden tiedoista on lomakkeen liitteenä. 

Tutkimuksen piiriin ei kuulu lääkärin tehtävät, toimet tai virat:

- erikoislääkärijohtoisessa terveyskeskussairaalassa

- terveyskeskuksiin siirretty mielenterveystyö 

- liikelaitostettu kunnallinen työterveyshuolto.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät sivulta kolme (3).

Lomakkeen lopussa pyydämme lupaa julkistaa terveyskeskuksen tiedot. 
Ilman julkistamislupaa terveyskeskuksen tiedot raportoidaan vain sairaanhoitopiirin tasolla.

Vastaa tähän kyselyyn verkossa: www.laakariliitto.fi/tk2019

Kysely toteutetaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa.

Lisätietoja kyselystä antaa Lääkäriliiton tutkija Peppiina Saastamoinen, 
puhelin 040 506 9190, peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi
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TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRITILANNE 2.10.2019

1 Terveyskeskuksen lääkärin virat, toimet ja tehtävät
Merkitse kokoaikaiseksi muutettuna lukumäärä

1) Kaikki terveyskeskuksen virat, toimet ja tehtävät yhteensä erittely kohdissa
2 ja 3

2 Kunnan itsensä hoitamien virkojen, toimien ja tehtävien erittely tutkimuspäivänä
Merkitse kokoaikaiseksi muutettuna lukumäärä

2.1 Vakituisten viran-/toimenhaltijoiden täyttämät tehtävät

2.2 Sijaisten täyttämät tehtävät

Yhteensä kunnan hoitamia tehtäviä

+

=

+

2.3 Vuokratulla lääkärityövoimalla täytetyt tehtävät

+2.4 Täyttämättömät tehtävät, johon haetaan lääkäriä,
mutta ei ole vielä saatu

}

4 Ostaako terveyskeskus muuta päiväaikaista lääkärintyötä edellä ilmoitetun lisäksi lääkäripalveluja tarjoavilta 
 yrityksiltä tai ammatinharjoittajilta?

Keskimäärin tuntia kuukaudessaMitä työtä?

6 Arvio terveyskeskuksen työvoimatilanteesta syksyllä 2019

6.1 Lääkäritilanne kokonaisuudessaan

Erikoislääkärin työtä

Päiväaikaista päivystystä

Muuta, mitä? 

6.2 Sijaisten saatavuus

6.3 Avoimien tehtävien täyttö

6.4 Ostopalvelun saatavuus

Erittäin hyvä Ei hyvä eikä huono Erittäin huonoonouh okleMävyh okleM

2.6 Miksi lääkäriä ei ole haettu kohdassa 2.5?

3 Lääkärin tehtävien ulkoistaminen

3.1 Miten lääkärin tehtävien ulkoistaminen on järjestetty?

3.2 Mikä yritys vastaa ulkoistettujen palvelujen tuottamisesta?

5 Onko vakanssien kokonaismäärä mielestäsi oikein mitoitettu suhteessa hoitamanne väestön tarpeisiin, 
jos vakanssimäärä olisi kokoaikaisesti täytetty lääkäreillä?

Kyllä Ei, vakansseja on kappaletta liian paljon Ei, vakansseja on kappaletta liian vähän

5.1 Perustele vastauksesi

2.5 Täyttämättömät tehtävät, johon ei haeta lääkäriä +

3) Ulkoistettujen lääkärien virkojen, toimien ja tehtävien lukumäärä
Merkitse kokoaikaiseksi muutettuna lukumäärä
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TÄYTTÖOHJE
Ilmoita kaikki terveyskeskuksen lääkärin virat, toimet ja tehtävät. Kyselyn piiriin eivät kuulu erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat, terveyskeskuksiin
siirretty mielenterveystyö eikä liikelaitostettu kunnallinen työterveyshuolto. Osa-aikaiset vakanssit lasketaan yhteen ja ilmoitetaan kokoaikaiseksi muunnettuina
0,5 tarkkuudella. Esim. jos työssä on yksi 80 % työaikaa ja yksi 50 % työaikaa tekevä lääkäri, heidät lasketaan yhteen 0,8+0,5=1,3, joka pyöristyy 1,5:een.

1
Kaikkien terveyskeskuksen virkojen, toimien ja tehtävien yhteenlaskettu lukumäärä.
Älä laske mukaan jäädytettyjä virkoja, vaan vain sellaiset virat, toimet ja tehtävät, joita pyritään täyttämään.
Kohdan 1 tehtävien lukumäärä erotellaan kohtiin 2 ja 3 siten että 1 = 2 + 3

2
Kunnan itsensä täyttämien terveyskeskuksen virkojen, toimien ja tehtävien yhteenlaskettu lukumäärä.

2.1 Omassa tehtävässään tutkimuspäivänä työskentelevät lääkärit.
2.2 Kyselypäivänä tehtäviä hoitaa sijainen.
2.3 Kyselypäivänä tehtäviä hoidetaan vuokratulla lääkärityövoimalla. Vuokratulla työvoimalla täytetty tehtävä 

tarkoitaa tehtävää, jonka täyttämisestä kunta huolehtii, mutta käyttää siihen vuokratyövoimaa.
2.4 Merkitse niiden virkojen, toimien ja tehtävien lukumäärä, joihin haetaan tai on haettu lääkäriä sijaiseksi tai

vakituiseksi, mutta ei ole vielä saatu ketään.
2.5 Merkitse virat tai toimet, joihin ei haeta lääkäriä. Tähän kohtaan voi kirjata kaikki lyhytaikaiset poissaolot, 

joihin ei haeta sijaista. Esim. sairaslomat, lomat, päivystys- tai koulutusvapaat.

2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +2.5
Summa vastaa niiden virkojen, toimien ja tehtävien yhteenlaskettua lukumäärä, joiden täyttämisestä kunta
huolehtii itse.

2.6 Ilmoita syy, miksi työstä poissaolevalle lääkärille ei haettu sijaista tai miksi avointa vakanssia ei yritetty täyttää.

3
Vakanssit, joiden täyttämisen ja hoitamisen terveyskeskus on luovuttanut palveluntuottajalle, 
joka voi olla yksityinen yritys tai ammatinharjoittaja.

Kerro lisätietoja kohdan 3 ulkoistamisesta. Esim. ulkoistamisen syy, väestön koko ja sopimuksen kesto.
Kerro onko ulkoistettu yksittäisten lääkärien työ, jonkin alueen terveyspalvelut tai kokonainen terveysasema.

4
Arvioi montako tuntia terveyskeskus ostaa edellä ilmoitettujen lisäksi päiväaikaista lääkärintyötä lääkäripalveluja
välittäviltä tai tuottavilta yrityksiltä ja yksityisiltä ammatinharjoittajilta (esim. erikoislääkärin konsultaatio).

5
Arvioi terveyskeskuksen vakanssimäärän mitoitusta suhteessa hoitamanne väestön tarpeisiin. Ajattele tilannetta,
jossa kohdassa 1 ilmoittamasi terveyskeskuksen kokonaisvakanssimäärä olisi täynnä, eikä vajetta olisi.

6
Arvioi terveyskeskuksen ajankohtaista työvoimatilannetta.
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KIITOS VASTAUKSESTASI

Puhelin Sähköposti

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys

Terveyskeskuksen nimi

Pyydämme lupaa julkistaa terveyskeskuksen tiedot erillisenä luettelona, jossa ilmoitetaan terveyskeskuksen nimi, lääkärivaje, ulkoistaminen
ja ostopalvelu. Ilman suostumustanne terveyskeskuksen tiedot raportoidaan sairaanhoitopiirin tasolla.

Suostumus

Annan suostumukseni tietojen julkaisemiseen

En anna suostumustani tietojen julkaisemiseen

Ohje: Vastaa vain johtamasi terveyskeskuskokonaisuuden näkökulmasta.

a) arvioi, kuinka iso osa (%) lääkärin työpäivästä menee tällä hetkellä tehtäviin, jotka olisi 
 tarkoituksenmukaisempaa hoitaa jonkin toisen ammattiryhmän toimesta?

1. Tunnistatko nykyisessä terveyskeskuslääkärin työnkuvassa sellaisia tehtäviä, jotka olisi 
 tarkoituksenmukaisempaa hoitaa jonkin toisen ammattiryhmän toimesta? 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, 

b) kuvaa tarkemmin mitä nämä tehtävät ovat

%

Kyllä Ei
En osaa 

sanoa

2. Onko lääkärintyössä sellaista tiettyyn potilas- tai asiakasryhmään kohdistuvaa työtä 
 (ns. sektorityötä), jonka järjestäisit toisella tavalla?

Jos vastasit kyllä, kuvaa tarkemmin mitä tämä työ on ja miten järjestäisit sen

Kyllä Ei
En osaa 

sanoa
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3. Hallitusohjelmaan on asetettu tavoite, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee seitsemän (7) päivän sisään hoidon 
 tarpeen arvioinnista. Kuinka monta lääkärin tehtävää tai vakanssia johtamassasi terveyskeskuskokonaisuudessa 
 tarvittaisiin lisää, jotta tavoitteeseen yllettäisiin?

tehtävää tai vakanssia


