
Arvoisa terveyskeskuksen johtava lääkäri

Lääkäriliitto tutkii terveyskeskusten lääkäritilannetta keskiviikkona 6.10.2021.

Tutkimuksen piiriin ei kuulu lääkärin tehtävät:

Vastaa kyselyyn verkossa: www.laakariliitto.fi/tk2021

Pyydämme teitä ilmoittamaan kunnan tai kuntayhtymän perusterveydenhuollon lääkärien
virkojen, toimien ja tehtävien lukumäärän ja täyttötilanteen tutkimuspäivänä.

- erikoislääkärijohtoisessa terveyskeskussairaalassa
- terveyskeskuksiin siirretty mielenterveystyö
- liikelaitostettu kunnallinen työterveyshuolto.

Voit käyttää vastaamisen apuna viime vuoden tietoja (liitteenä) ja täyttöohjetta (sivulla 3).

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

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

Lisätietoja kyselystä antavat tutkijat 
Piitu Parmanne, puhelin 050 511 3774, piitu.parmanne@laakariliitto.fi
Peppiina Saastamoinen,  
puhelin 040 506 9190, peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi

Yhteistyöstä kiittäen, kollegiaalisin terveisin

Kati Myllymäki
Toiminnanjohtaja
Suomen lääkäriliitto
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TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRITILANNE 6.10.2021

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 2021

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

10. Työhyvinvointi

Onko kunnassanne ongelmia päästä hoitoon terveyskeskukseen lääkärin ajanvarausvastaanotolle seuraavista syistä?
7. Hoitoonpääsy 

Hyvin paljon
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8.2 Arvioi, mikä osuus terveyskeskuksen lääkärien potilastyöstä tapahtuu tällä hetkellä etänä? %

Terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntia suurempiin kokonaisuuksiin hyvinvointialueille. 
Kuinka paljon tunnet luottamusta siihen, että sote-uudistus onnistuu toteuttamaan seuraavia tavoitteita? 

Mitä terveyskeskuksessanne on tehty tai voidaan tehdä kokeneiden yleislääketieteen erikoislääkärien (ml. kouluttajalääkärit) 
työhyvinvoinnin, rekrytoinnin ja pysyvyyden tukemiseksi?

Vahvistaa perustason palveluita

9. Luottamus sote-uudistukseen

Vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa

Kaventaa väestön terveyseroja

Parantaa hoidon laatua

Parantaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa

Nopeuttaa hoitoon pääsyä

Lisää terveydenhuollon tasa-arvoa

Turvaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta

Hillitsee terveydenhuollon kustannusten kasvua

Melko paljon Vaikea sanoa Melko vähän

Merkittäviä ongelmia Jonkin verran ongelmia Ei ongelmia En osaa sanoa

Pitkien odotusaikojen takia

Pitkien etäisyyksien takia

8.1 Mitä etävastaanoton välineitä tai kanavia terveyskeskuksenne lääkärit käyttävät potilastyössä? 
8. Etävastaanotto

Ei lainkaan

Puhelinvastaanotto

Videoyhteys (videopuhelu tms.)

Harvemmin kuin päivittäin Käytössä päivittäin 

Chatti-yhteys

Sähköinen asiointiportaali

Muu mikä?

Hyvin vähän


