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Erikoislääkäri, tarvitsetko 
elämääsi muutakin
kuin työtä?
 

Erikoislääkärin elonkorjuu
 
Erikoislääkärikoulutuksen 
uudistus haastaa ja yhdis-
tää! 120 vuotta

erikoislääkärien 
edunvalvontaa
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Monipuolisesti tutkittuja

Hinnaltaan edullisia

Toimitusvarmoja

ME ORIONILLA PYRIMME 
VARMISTAMAAN, ETTÄ 
BIOSIMILAARIT OVAT 

Laadukkaita 
tukimateriaaleja

Palveleva tuotetuki
läpi Suomen 

HUOLEHDIMME LISÄKSI, 
ETTÄ SAATAVILLA ON

SIKSI 
AMGEVITA 
ON VARMA 
VALINTA

Amgevita® on rekisteröity tavaramerkki,
jonka haltija on Amgen Inc. Orion Oyj on Amgevitan
myyntiluvan haltijan Amgen Europe B.V.:n paikallinen edustaja.

Suomen käytetyin 
adalimumabin 
biosimilaari*

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.



Pysyvä painon-
lasku on vaativaa.
Lääkehoidolla tuet 
muutoksessa nyt. 
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*aikuisille ruokavalion ja liikunnan rinnalla

Saxenda®-valmisteen  
hinta on laskenut.  

Saxenda®-valmisteen merkittävät 
hyödyt lihavuuden hoidossa* osoitettiin 
vuoden pituisessa tutkimuksessa: 
• 9,2 % painonlasku vuoden kestävässä 

tutkimuksessa1**

• Yksi kolmesta laihtui > 10 %2***

• Painonlasku oli pysyvää lääkehoidon ajan1

Saxenda® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki.

1. Saxenda®-valmisteyhteenveto 2. Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22***Lumeryhmässä yksi potilas kymmenestä laihtui > 10 %.
**Lääkettä tutkimuksen loppuun asti käyttäneiden ryhmässä painonlasku 9,2 %, viimeinen tehty havainto -ryhmässä painonlasku 8,0 %

FI21SX00080_08_2021

Saxenda® liraglutidi, GLP-1-analogi. Käyttöaihe aikuiset: Painon hallinnan avuksi vähäenergiaisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisää-
misen rinnalla aikuisille, joiden BMI on 1) ≥ 30 kg/m2 (lihavuus) tai 2) ≥ 27–alle 30 kg/m2 (ylipaino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi painoon 
liittyvä sairaus, kuten diabeteksen esiaste, tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, dyslipidemia tai obstruktiivinen uniapnea. Hoito on lope-
tettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n vuorokausiannoksella, jos paino ei ole laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta. Käyttöaihe nuoret (≥ 12-vuo-
tiaat): Painon hallinnan apuna terveellisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla nuorille, joiden BMI vastaa vähintään aikuis-
ten BMI:tä 30 kg/m2 ja paino on yli 60 kg. Hoito on lopetettava ja arvioitava uudelleen, jos potilaan BMI tai BMI z -arvo ei ole pienentynyt 
vähintään 4 %, kun potilas on käyttänyt 12 viikon ajan 3,0 mg:n vuorokausiannosta tai suurinta siedettyä annosta. Annostus: Aloitusannos on 
0,6 mg vuorokaudessa. Annosta nostetaan 3,0 mg:aan (tai 12-18 vuotiailla suurimpaan siedettyyn annokseen asti) kerran vuorokaudessa  
0,6 mg:n lisäyksin vähintään 1 viikon välein. Jos annoksen suurentamista ei siedetä kahtena peräkkäisenä viikkona, tulee harkita hoidon kes-
keyttämistä. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia ei suositella. Valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti toisen GLP-1-reseptoriagonistin kanssa. 
Harkitse samanaikaisesti annettavan insuliinin tai insuliinin eritystä lisäävän lääkkeen annoksen pienentämistä hypoglykemiariskin pienentä-
miseksi. Antotapa: Saxenda® pistetään kerran vuorokaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, riippumatta aterioista, ihon alle vatsaan, 
reiteen tai olkavarteen. Valmistetta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Ei pidä sekoittaa muihin pistettäviin valmisteisiin. Vasta-aiheet: Yli-
herkkyys liraglutidille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ei suositella NYHA-luokan IV sydämen vajaatoimintapo-
tilaille, potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus tai diabeettinen gastropareesi, 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille, potilaille, jotka käyt-
tävät muita painonhallintavalmisteita tai joiden lihavuus on sekundääristä, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastaville 
potilaille. Jos epäillään haimatulehdusta, lääkitys tulee keskeyttää. Jos akuutti haimatulehdus varmistuu, lääkitystä ei pidä aloittaa uudelleen. 
Sappikivitautia ja sappirakkotulehdusta sekä kilpirauhaseen kohdistuvia haittatapahtumia on havaittu. Käytettävä varoen potilaille, joilla on 
kilpirauhassairaus. Käytön yhteydessä on havaittu sydämen sykkeen nopeutumista. Potilaille on kerrottava mahdollisesta kuivumisriskistä 
liittyen ruoansulatuselimistöön kohdistuviin haittavaikutuksiin. Jos potilaalla on kliinisesti merkitsevä ja pitkittynyt, nopeutunut sydämen lepo-
syke, hoito on keskeytettävä. Suurentunut hypoglykemian riski käytettäessä yhdessä insuliinin ja/tai sulfonyyliurean kanssa. Nuorilla (≥ 12-v.) 
on ilmoitettu kliinisesti merkittäviä hypoglykemiatapahtumia. Potilaille on kerrottava hypoglykemian tyypillisistä oireista ja oikeista toimintata-
voista. Ei saa käyttää insuliinin korvikkeena diabetesta sairastaville potilaille. Diabeettista ketoasidoosia on esiintynyt insuliinista riippuvaisilla 
potilailla insuliinin käytön nopean keskeyttämisen tai annoksen pienentämisen jälkeen. Yhteisvaikutukset: Saattaa vaikuttaa suun kautta 
samanaikaisesti otettavien lääkkeiden imeytymiseen. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana tai jos 
potilas suunnittelee raskautta. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttöön: Noudatettava varovaisuutta, jos hoidon aikana ilmenee huima-
usta. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: pahoinvointi, ripuli, oksentelu, ummetus. Harvinaiset: akuutti munuaisten vajaatoiminta, munuaisten 
toimintahäiriö, anafylaktiset reaktiot. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): 6 mg/ml injektioneste, esitäytetty kynä 5 x 3 ml: 180,20 €. Korvat-
tavuus: Rajoitetusti peruskorvattava (40 %). Reseptilääke. Perustuu valmisteyhteenvetoon 04/2021. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy. 
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on tehtävä siten, että työn vastuun määrä 
on kohtuullinen eikä aiheuteta päivystä-
jälle psyykkistä tai fyysistä ylikuormitusta. 
Nämä kysymykset tulevat jälleen pohditta-
viksi alkuvuodesta 2022, kun nyt valittava 
valtuuskunta päättää Lääkärisopimuksen 
hyväksymisestä. 

Tavoitteenamme on parempi uranäky-
mä ja jatkuva palkkakehitys erikoislää-
kärille
Erikoislääkärin urakehitys on ollut varsin 
näköalatonta pitkään. Erilaisia urapolkuja 
on liian vähän ja palkkakehitys on junnan-
nut paikoillaan. Ylilääkäriksi pääseminen 
on ollut lähes ainut reitti uralla ylöspäin. 
Hallintoon siirtyminen ei saa olla ainoa 
vaihtoehto, kliinikon urapolkua on kehitet-
tävä.

Moni erikoislääkäri työskentelee koko 
työuransa erikoislääkärinä.  SELY on 
luomassa heillekin palkka- ja urakehitys-
näkymää. Ensimmäinen askel on otettu 
nykyisessä Lääkärisopimuksessa, jatkoa 
täytyy saada seuraavaan sopimukseen. 
Ylilääkärit ovat erikoislääkäreitä,  ja myös 
heidän palkkauksensa on oltava mukana 
kokonaisuudistuksessa. Vastuusta tulee 
palkita!

Yksityislääkäritkin tarvitsevat edunval-
vontaa
Yksityissektorin erikoislääkärin työolot 

kuuluvat SELYn aktiivisen edunvalvonnan 
piiriin. Kaikilla erikoislääkärillä on oltava 
mahdollisuus itsenäiseen ammatinhar-
joittamiseen ja yrittäjyyteen. Yhä useampi 
erikoislääkäri työskentelee yksityissek-
torilla nykyään työsopimussuhteisena. 
Heidän osaltaan on nähtävissä lisääntyvä 
tarve yleisluonteisen työehtosopimuksen 
kehittämiseen. Myös virkalääkärin tulee 
saada työskennellä sivutoimisesti yksityis-
sektorilla, tulevaisuudessakin. 

Kolme vuotta lääkärien tulevaisuutta 
muotoillaan nyt – äänestä erikoislää-
käriä! 
Lääkäriliiton valtuuskuntaan valitaan 60 
jäsentä liki 400 ehdokkaan joukosta. 
SELYn ja työterveyslääkärien vaaliren-
kaassa on ennätykselliset 140 ehdokasta. 
Sinulla on ruhtinaallisesti varaa valita oma 
erikoislääkärisi päättämään yhteisistä 
asioista, sinun haluamallasi tavalla. 

Renkaalla on väliä – erikoislääkäri 
tuntee erikoislääkärin tarpeet. Tuomme 
kokemuksellista kokonaisharkintaa pää-
töksentekoon. Erikoislääkärin valinta on 
erikoislääkäri!

Muutakin elämää arvostava SELYn  
puheenjohtajisto
Niina Koivuviita 
Hannele Heine  
Sari Silventoinen

Kiinnostaako sinua, millainen Lääkäri-
sopimus ensi keväänä hyväksytään 
tai hylätään? Haittaisiko päivystys-

tesi lukumäärän tuplaantuminen? Onko 
palkkakehitykselläsi merkitystä? Tarvi-
taanko yksityissektorilla edunvalvontaa 
lainkaan?

Meille SELYssä erikoislääkärin hyvin-
vointi on ykkösarvo 
Erikoislääkärin työn kuormittavuuden 
lisääntyminen huolestuttaa meitä. Lääkä-
rien tehtäväksi on valunut yhä enemmän 
sihteerityötä ja vieläpä liian aikaisessa 
kehitysvaiheessa käyttöön otetutuilla 
tietojärjestelmillä. Työhömme kohdistuva 
vaatimustaso on samaa tahtia noussut ja 
helpoimmat tehtävät siirretty muiden am-
mattiryhmien hoidettaviksi. Yhä useampi 
erikoislääkäri on uupumassa työnsä alle, 
jokainen tapaus on liikaa. Työnkuvamme 
on muokattava sellaiseksi, että erikois-
lääkäri jaksaa tehdä sitä koko työuransa 
ajan. Ja jaksaa elää vapaa-ajallaankin, joka 
nykyisellään usein kuluu lähinnä työstä 
toipumiseen.

Haluamme keventää erikoislääkärin 
työkuormitusta
Työn sisältö tulee ottaa kriittiseen tar-
kasteluun, turhia tehtäviä on karsittava. 
Työaikojen suunnittelun pitää tukea työs-
sä jaksamista. Päivystystyön resursointi 

PÄÄKIRJOITUS

Erikoislääkäri, tarvitsetko elämääsi 
muutakin kuin työtä? 

Niina Koivuviita Hannele Heine Sari Silventoinen

 Erikoislääkäri 3/2021 • 31 vsk84



LUE LISÄÄ
brintellix.fi

Brintellix on tehokas 
masennuksen hoidossa1-6

Brintellix on hyvin siedetty1–5 

Mahdollisuus yksilölliseen 
annosteluun vasteen mukaan
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PERUS- JA ERITYISKORVATTAVA (112) 

MASENNUSLÄÄKE

Brintellix® 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Käyttöaiheet: Brintellix on tarkoitettu vakavien masennustilojen hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Aloitusannos ja suositeltu annos Brintellix- 
valmistetta alle 65-vuotiaille aikuisille on 10 mg kerran päivässä, aterian yhteydessä tai ilman ateriaa. Annosta voi potilaan yksilöllisen hoitovasteen mukaan suu-
rentaa tai pienentää. Enimmäisannos on 20 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa ja vähimmäisannos 5 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa. 65 vuotta 
täyttäneillä aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Hoidon lopettaminen: Vortioksetiinihoitoa saavat voivat lopettaa lääkevalmisteen käytön äkillisesti, 
vähentämättä annosta vähitellen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle/apuaineille. Samanaikainen käyttö epäselektiivisten monoamiinioksidaasin 
estäjien (MAO-estäjien) tai selektiivisten MAO-A:n estäjien kanssa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Masennukseen liittyy lisääntynyt alttius it-
semurha-ajatuksiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhiin (itsemurhaan liittyvät tapahtumat). Tämä alttius säilyy, kunnes itse taudissa tapahtuu merkittävää 
paranemista. Koska paranemista ei ehkä tapahdu ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, potilaita tulee seurata tarkoin siihen saakka, että paranemista tapah-
tuu. Kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, että itsemurha-alttius saattaa kasvaa toipumisen alkuvaiheessa. Vortioksetiinin käyttö on aloitettava varovasti, 
jos potilaalla on ollut aiemmin kouristuskohtauksia tai jos hän sairastaa epästabiilia epilepsiaa. Serotoniinioireyhtymän ja neuroleptioireyhtymän mahdollisia 
oireita on seurattava vortioksetiinihoidon aikana. Vortioksetiinia on käytettävä varoen, jos potilaalla on ollut mania tai hypomania, ja sen käyttö on lopetettava, 
jos potilaalle tulee maaninen vaihe. Masennuslääkkeillä, kuten vortioksetiinilla, hoidetuilla potilailla voi myös ilmetä aggression, vihan, agitaation ja ärtyisyyden 
tunteita. Potilaan tilaa ja taudin tilaa on tarkkailtava tarkasti. Verenvuotohäiriöitä ja verenvuototapahtumia on ilmoitettu esiintyneen harvoin käytettäessä seroto-
nergisiä masennuslääkkeitä, mukaan lukien vortioksetiinia.  Hyponatremiaa on todettu joskus harvoin serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) käyttävillä. 
Mydriaasivaikutus voi mahdollisesti kaventaa kammiokulmaa, mikä johtaa silmänpaineen kohoamiseen ja ahdaskulmaglaukoomaan. Maksan tai munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on noudatettava varovaisuutta. Yhteisvaikutukset: Vortioksetiini metaboloituu suurelta osin maksassa, pääasiassa hapet-
tumalla CYP2D6:n ja vähäisessä määrin CYP3A4/5:n ja CYP2C9:n katalysoimana. Varo vaisuutta suositellaan noudattamaan, kun lääkettä käytetään yhdessä 
MAO-estäjien, serotonergisten lääkkeiden, kouristuskynnystä alentavien lääkkeiden, litiumin, tryptofaanin, oraalisten antikoagulanttien ja verihiutaleiden estäji-
en kanssa. Vortioksetiiniannoksen sovittamista voidaan harkita yhdistettäessä sitä voimakkaisiin sytokromi P450 induktoreihin tai inhibiittoreihin. Katso tarkem-
mat tiedot valmisteyhteenvedosta. Raskaus ja imetys: Brintellix-valmistetta saa antaa raskaana oleville naisille vain, jos odotettavissa olevat hyödyt katsotaan 
sikiöön kohdistuvaa riskiä suuremmiksi. Suurentunut synnytyksenjälkeisen verenvuodon riski on mahdollinen. Vortioksetiinin oletetaan erittyvän rintamaitoon. 
Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On pohdittava lääkehoidon hyödyt suhteessa haittoihin. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: 
Potilaiden on noudatettava varovaisuutta varsinkin vortioksetiinihoidon alussa ja annosta muutettaessa, koska haittavaikutuksia, kuten huimausta, on rapor-
toitu. Haittavaikutukset: Hyvin yleinen: pahoinvointi. Pahoinvointi oli yleensä lievää tai keskivaikeaa ja ilmeni kahden viikon kuluessa hoidon alusta. Yleiset: 
poikkeavat unet, heitehuimaus, ripuli, ummetus, oksentelu, kutina. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 
07/2021. Reseptilääke. Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenter-
veyden häiriöt. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat 01.08.2021 (VMH sis. alv): 5 mg 28 tbl 20,60 €, 5 mg 98 tbl 62,82 €, 10 mg 28 tbl 36,28 €, 10 mg 98 tbl 
109,10 €, 15 mg 28 tbl 48,63 €, 15 mg 98 tbl 145,12 €, 20 mg 28 tbl 58,16 €, 20 mg 98 tbl 170,71 €. Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica.

Viitteet: 1. Brintellix valmisteyhteenveto. 2. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600. 3. Montgomery S et al. Hum. Psychopharma-
col Clin Exp 2014; 29: 470–482. 4. Katona C et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012; 27(4): 215–223. 5. McIntyre R et al. Int J of Neuropsychopharmacology 
2014; 17: 1557–1567. 6. Mahableshwarkar AR et al. Neuropsychopharmacology 2015; 40(8):2025–2037.



llrekry@plusterveys.fi 
puh. 040 131 3827
plusterveys.fi/tietoa-meista

Ota yhteyttä ja kysy lisää

MIETITKÖ TYÖSKENTELYÄ
YKSITYISSEKTORILLA? 

100 % suomalainen PlusTerveys Lääkärit Oy tarjoaa 
joustavan työsuhdemallin yksityissektorilla työskentele-
välle lääkärille. PlusTerveys Lääkärit Oy tuottaa yksityisiä 
lääkäri-, fysioterapia- ja psykoterapiapalveluita. Meillä 
valitset itse missä lääkärikeskuksessa tai toimipistees-
sä haluat ottaa vastaan potilaita. Löydät myös avoimia 
työpaikkoja psykoterapia- ja psykiatrikeskuksistamme. 
Hoidamme hallinnolliset asiat puolestasi.

PlusTerveydessä voit nauttia työntekijän  
eduista ja ammatinharjoittajan vapaudesta.

LÄÄKÄRIT

Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä (SureClick®). Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku. 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttöaiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon 
silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä , kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon 
aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idio-
paattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotrek-
saattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhem-
milla. Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylartriitti: vaikean 
aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivai-
kean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla 
lapsilla. HS-tauti: keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoi-
toon aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen 
koliitin hoitoon aikuispotilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden 
kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jäl-
keen 40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon 
alle. Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen 
tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät 
varotoimet: Ennen Amgevita-hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin  sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti 
infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytet-
tävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermos-
ton demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilail -
la. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli 
vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Riittävästä ehkäisystä 
huolehdittava Amgevitan käytön aikana ja vähintään 5 kk viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä 
vähintään 5 kk viimeisen annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: 
infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja hen-
keä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis.alv) 15.8.2021: 20 mg: 

 1 esitäytetty ruisku: 181,70 €. 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 589,66 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 648,99 €. Korvattavuus:  20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) 
tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen 
perusteella (313, 319, 326, 380). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.O
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Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.–25.10.2021

Monet asiat meidän lääkärien 
toimintaympäristössä ovat 
murroksessa yhteiskunnassa 

tapahtuvien muutosten takia. Osa 
asioista on Lääkäriliiton päätettävissä, 
jolloin päätöksen tekee valtuuskunta 
tai sen määrittelemien suuntaviivojen 
mukaan Lääkäriliiton hallitus.  Mutta 
entistä keskeisempää on taustalla tai 
julkisesti tehtävä pitkäjännitteinen 
vaikuttamistyö, joka tapahtuu päät-
tävien elinten linjaamana.  Seuraavan 
Lääkäriliiton valtuuskunnan toimin-
takauden aikana keskeisiä asioita ovat 
mm. seuraavat:  

Lähes kaikki pallot ilmassa?

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.

Äänestä ehdokasta 2-141

Erikoislääkäriys ei ole ikäkysymys

• hyvinvointialueiden syntyminen – 
”uusi SOTE-maailma”

 – lääkärien mukaan saaminen 
palveluiden ja toiminnan suunnitte-
luun

 – mikä ja missä on kunkin lääkärin 
työntekemisen paikka

 – miten työtä tehdään tulevaisuu-
dessa? yksin, yhdessä, tiimissä?

 – lääkäriluottamusmiesten mää-
rän ja aseman turvaaminen uusilla 
hyvinvointialueilla

• seuraava lääkärisopimus 2022-
 työaikamääräysten edelleen kehittä-

minen
 – palkkausjärjestelmän kehittämi-

nen
 – lääkärien työntekemisen ehdot 

ja työsopimus julkisomisteisissa 
yhtiöissä

 – paikallisen sopimisen mahdolli-
suudet ja reunaehdot

• yksityislääkäritoiminnan muutokset
 – sivutoimisen vastaanoton turvaa-

minen
 – lääkärin autonomian säilyminen

 – työntekemisen ehdot ja sopimi-
nen eri terveyspalveluyrityksissä

• perusterveydenhuollon pelastami-
nen

  – työolojen parantaminen
  – arvostuksen nostaminen
 – houkuttelevuuden lisääminen
• lääkärien työolosuhteiden kehittä-

minen
• monikanavarahoituksen purku ja 

sen vaikutukset erityisesti yksityis-
lääkäritoimintaan

• keskustelu lääkärikoulutuksen riit-
tävyydestä ja uuden erikoistumis-
koulutusjärjestelmän kehittäminen

 – peruskoulutuksen ja erikoislääkä-
rikoulutuksen resurssit ja tarve

• erityisesti kliinisen tutkimuksen 
rahoittaminen ja mahdollisuudet 

 – mahdollisuudet koko- ja osapäi-
väiseen tutkimukseen

Äänestä Lääkäriliiton valtuuskunnan 
vaaleissa, jotta sinunkin äänesi kuuluu 
Lääkäriliiton päätöksenteossa! 

Tuula Rajaniemi
Läääkäriliiton puheenjohtaja
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HALLITUSKOLUMNI

Kristiina Golan
Psykiatrian erikoislääkäri, eMBA
Hilla Oy

Toimin yksityissektorilla ja työnantaja-
na. Oma roolini SELYn hallituksessa, 
tai ylipäätään missään Lääkäriliiton 

toimielimessä, on mietityttänyt minua 
pitkään. Jos pidän Lääkäriliittoa ay-toimi-
jana, on osallistumiseni sen toimintaan 
kieltämättä ristiriitaista. Jos koen SELYn 
ajavan vain julkisissa organisaatioissa 
työskentelevien erikoislääkäreiden asioita, 
on osallistumiseni ajanhukkaa. 

Pidän kuitenkin Lääkäriliittoa paljon 
muunakin; ennen kaikkea kollegiona, 
koko lääkärikunnan yhteisenä toimijana, 
ja vahvana, yhteiskunnallisesti näkyvänä 
terveyspoliittisena vaikuttajana. Koska 
olen erikoislääkäri, on luontevaa kuulua 
SELYyyn, ja pyrkiä edistämään erikois-
lääkäreiden toimintamahdollisuuksia 
– toimipaikasta ja palkanmaksajasta 
riippumatta. 

Erikoisalayhdistykset osallistuvat alojaan 
sivuaviin keskusteluihin resurssiensa ja 
toimintatapojensa mukaisesti, ja tämä 
vaikuttaminen on tärkeää. Uskon silti 
Lääkäriliitolla olevan niin mediassa kuin 
päättäjien keskuudessa ylivertainen 
asema kollegakunnan tuntojen välittäjänä 
– ja laajemmin kansakunnan hyvinvointia 
ajavana, terveyspoliittiseen päätöksen-
tekoon asiantuntemustaan antavana 
järjestönä. On sääli, jos näitä ajatuksia 

ilmaisevat vain julkishallinnollisissa yksi-
köissä työskentelevät kollegat, ja yksityis-
lääkäreiden tai pienyrittäjien näkemykset 
jäävät syrjään. Yksityissektorin ja julkisten 
palveluiden sujuva ja aidosti kestävä 
yhteistyö edellyttää yhteisiä tavoitteita, 
jaettuja arvoja ja keskinäistä luottamusta.

Oman alani osalta on aivan selvää, ettei 
nykyistä mielenterveyspalveluihin vyöry-
vää tarvitsevuutta korjata 
vain lääketieteen keinoin. 
Psykiatristen sairauksien 
stigman väistyttyä on 
korjausliike johtanut lä-
hetetulvaan, jonka myötä 
koko palvelujärjestelmä on sysätty kriisiin. 
Vaikeimmin sairaat jäävät äänekkäämpien 
jalkoihin, taloudelliset resurssit unohtuivat 
80-luvulle, ja kriisiä pahentavat poliittiset 
ja viranomaistoimijat, jotka kasaavat yhä 
uusia tehtäviä ruuhkan alle nääntyville. 
Kun jokaisella on oikeuksia, mutta vain 
lääkäreillä velvollisuuksia, ei ole ihme, että 
järjestelmä huojuu. 

Psykiatrit pakenevat julkiselta sektorilta 
eettisesti kestämättömien työnkuvien 
ja hyvinvoinnin romuttavien työolojen 
vuoksi. On tiedossa, ettei lausuntoauto-
maattina ja kumileimasimena toimiminen 
ole houkuttelevaa, mutta tätä ei muuteta 
yksittäisillä työpaikoilla tai sairaanhoito-
piireissä tehdyin päätöksin. Työolojen 

saaminen kuntoon edellyttää rohkeaa 
priorisointia ja ylimmän tahon toimesta 
tehtyä rajausta. 

Lääkärinä oleminen on muutakin kuin am-
matti. Lääkärinä oleminen tarkoittaa vas-
tuunkantoa, joka ei ole sidottu aikaan eikä 
paikkaan. Jos lääkärikunta ei puhu asioista 
ääneen, miten voimme olettaa poliittis-
ten päättäjien osaavan tehdä päätöksiä, 

joilla terveyspalveluiden 
saatavuus turvataan, 
terveyserojen kasvu 
katkaistaan ja tarkoituk-
senmukainen hoitoon 
pääsy varmistetaan? 

Helsingin koulu- ja terveydenhuollosta 
puuttuu joka toinen lääkäri, uutisoi MTV3 
tätä kolumnia kirjoittaessani. Lääkäriin on 
päästävä 7 päivässä, sanoo Krista Kiuru 
HS:ssa. Jokin tässä ei nyt mätsää. 

Mikäli sinä olet huolissasi SOTE-päätök-
senteosta, lääkäreiden työoloista, PTH:n 
ja ESH:n työnjaosta, terveydenhuollon 
kantokyvystä tai rajoitustoimien jälkeisen 
hoitovelan taltuttamisesta, äänestä. Lää-
käriliitto on jäsentensä liitto. Lääkäriliiton 
ääni on jäsentensä ääni. Ja Lääkäriliiton 
valtuuskunnan kokoonpano ratkaistaan 
näissä vaaleissa.

Erikoislääkärin elonkorjuu

       Lääkärinä oleminen tarkoit-
taa vastuunkantoa, joka ei ole 
sidottu aikaan eikä paikkaan.
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Abilify Maintena®-hoidon aloituksen voi nyt tehdä kahdella injektiolla

SKITSOFRENIAN HOITOON

+
Aloitus 
kahdella  
injektiolla

Vakiinnuttaminen Päivä 1 Seuraava annos – yhden kuukauden päästä

20 mg suun kautta  
otettavaa aripipratsolia

Hoidon aloituspäivänä annetaan kaksi erillistä 400 mg:n injektiota Abilify Maintena -valmistetta eri injektiokohtiin ja yksi 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia. Tällä 
aloituksella potilas säästyy 14 päivän tablettihoidosta alussa, ja tämä voi vähentää relapsin riskiä hoidon alussa. Kahden injektion aloituksen tarkoituksena on sekä nopean tera-
peuttisen plasmapitoisuuden saavuttaminen että vakaan tilan saavuttaminen koko hoitoajalle.
Jos potilas ei ole aikaisemmin käyttänyt aripipratsolia, suun kautta otettavan aripipratsolin siedettävyys on todettava ennen Abilify Maintena -hoidon aloittamista. Aloituspäivänä 
annetaan kaksi eri Abilify Maintena -injektiota kahteen eri injektiokohtaan + 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia. Lääkeaine injisoidaan kahteen eri kohtaan, kah-
teen eri lihakseen. ÄLÄ ANNA molempia injektioita samaan olkavarren hartialihakseen tai pakaralihakseen samanaikaisesti. 
Hitaat CYP2D6-metaboloijat: Tutustu valmisteyhteenvetoon. Anna annokset joko kahteen eri olkavarren hartialihakseen tai toinen olkavarren hartialihakseen ja toinen paka-
ralihakseen. Älä injisoi kahteen pakaralihakseen.

Lääkevalmiste: ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, sekä ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depot-
suspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa. Valmiin suspension aripipratsolipitoisuus on 200 mg/ml. Käyttöaiheet: Skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuisille, joiden tila on vakautettu suun kautta otet-
tavalla aripipratsolilla. Annostus: Aripipratsolin siedettävyys on todettava suun kautta otettavalla muodolla ennen Abilify Maintena® -hoidon aloittamista. Abilify Maintena®-hoito voidaan aloittaa 
joko yhdellä injektiolla (aloituspäivänä yksi 400 mg:n injektio Abilify Maintena® -valmistetta, jonka jälkeen aripipratsolihoitoa jatketaan suun kautta 10–20 mg:n annoksella 14 peräkkäisen vuoro-
kauden ajan) tai kahdella injektiolla (aloituspäivänä kaksi erillistä 400 mg:n injektiota Abilify Maintena® -valmistetta eri injektiokohtiin ja yksi 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia). 
Suositeltu ylläpitoannos on 400 mg kerran kuukaudessa kertainjektiona. Terveyden huollon ammattilainen antaa Abilify Maintena® -annoksen potilaalle hitaana kertainjektiona pakaralihakseen tai 
olkavarren hartialihakseen. Valmistetta ei saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Mikäli 400 mg:n annokseen liittyy haittavaikutuksia, on harkittava annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuu-
kaudessa. Erityiset potilasryhmät: Maksan vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien 
potilaiden annostus on määritettävä varovaisuutta noudattaen. Ensisijaisesti on käytettävä suun kautta otettavaa lääkemuotoa. Munuaisten vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, 
joilla on munuaisten vajaatoimintaa. Iäkkäät henkilöt: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 65 vuoden ikäisten ja tätä vanhempien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu. Pediatriset potilaat: Valmisteen 
turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Annoksen muuttaminen yhteisvaikutuksien vuoksi: Katso valmisteyhteenvedosta ohjeet käytöstä potilailla, 
joiden tiedetään olevan hitaita CYP2D6-metaboloijia sekä voimakkaiden CYP3A4:n ja/tai CYP2D6:n estäjien kanssa. Abilify Maintena® -valmisteen samanaikaista käyttöä CYP3A4:n induktorien 
kanssa pitää välttää. Vasta-aiheet: Yliherkkyys aripipratsolille tai valmisteen apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaan tilan kliininen paraneminen voi kestää useista päivistä 
joihinkin viikkoihin. Potilaan tilaa on seurattava tarkoin koko tämän jakson ajan. Abilify Maintena® -valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon, 
kun oireet on saatava nopeasti hallintaan. Potilaita, joilla itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin psykoosilääkityksen aikana. Käytettävä varoen potilailla, joilla on kardiovaskulaarisairaus, 
aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle altistava tila tai verenpainetauti, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan pitenemistä, joilla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai joilla on jokin kouristus-
kohtauksia aiheuttava sairaus, tai joilla on riski aspiraatiopneumoniaan. Laskimoperäisiä tromboemboliatapauksia (VTE) on raportoitu antipsykoottihoidon yhteydessä. Laskimotukosten riskiteki-
jät on määritettävä ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet suoritettava. Jos tardiivin dyskinesian oireita ilmaantuu, on harkittava annoksen pienentämistä 
tai hoidon keskeyttämistä. Kliinisissä tutkimuksissa maligni neuroleptioireyhtymä oli harvinainen aripipratsolihoidon yhteydessä. Mikäli maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita tai selit-
tämätöntä korkeaa kuumetta ilmenee, kaikkien psykoosilääkkeiden, myös aripipratsolin, ottaminen on keskeytettävä. Abilify Maintena® -valmiste ei ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin 
hoitoon. Hyperglykemian oireita tulee seurata hoidon yhteydessä ja diabetesta sairastavien potilaiden ja potilaiden, joilla on diabeteksen riskitekijöitä, sokeritasapainoa pitää seurata säännöllisesti. 
Painon noususta suun kautta otettavan aripipratsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu valmisteen markkinoillaolon aikana. Painonnousu on yleensä esiintynyt potilailla, joilla on merkittäviä riskite-
kijöitä. Annoksen pienentämistä tai aripipratsolihoidon lopettamista on harkittava, jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin häiriöihin viittaavia oireita. Varovaisuutta on noudatettava ja pienem-
pää aloitusannosta harkittava hoidettaessa kohonneessa kaatumisriskissä olevia potilaita. Aripipratsolilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska sedaatio, 
uneliaisuus, pyörtyminen, näön hämärtyminen ja kahtena näkeminen, ovat mahdollisia. Yhteisvaikutukset: Eräiden verenpainelääkkeiden vaikutus voi tehostua aripipratsolin kanssa. Varovaisuutta 
on noudatettava käytettäessä aripipratsolia yhdessä alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta yhdessä QT- 
aikaan tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Eräät voimakkaat CYP3A4-estäjät (kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli) tai CYP2D6-estäjät (kuten fluoksetiini ja paroksetiini) 
saattavat nostaa aripipratsolipitoisuuksia, jolloin Abilify Maintena® -annosta tulee pienentää valmisteyhteenvedon mukaisesti. Yhteiskäyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä. Serotonii-
nioireyhtymän merkkejä voi esiintyä käytettäessä aripipratsolia yhdessä aripipratsolipitoisuutta suurentavien tai serotoninergisten lääkkeiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden kanssa. Hedelmälli-
syys, raskaus ja imetys: Ei pidä käyttää raskauden aikana, paitsi jos odotettu hoidolla saavutettava hyöty on niin suuri, että sikiölle mahdollisesti aiheutuva vaara on selvästi perusteltu. Ei pidä käyttää 
imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Yleisimmin havaitut haittavaikutukset, joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kliinisissä tutkimuksissa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus 
(5,8 %) ja kipu injektiokohdassa (5,1 %). Muita yleisiä (esiintyvyys ≥ 1/100, < 1/10) haittavaikutuksia ovat: diabetes, painonlasku, agitaatio, ahdistuneisuus, rauhattomuus, ekstrapyramidaalioi-
reet, vapina, dyskinesia, sedaatio, uneliaisuus, huimaus, päänsärky, suun kuivuminen, muskuloskeletaalinen kankeus, erektiohäiriö, injektiokohdan kovettuminen, väsyneisyys ja veren kreatiinifos-
fokinaasiarvon nousu. Kaikkien ilmoitettujen haittavaikutusten osalta katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Yliannostus: Hoitona elintoimintoja tukevat hoitotoimenpiteet ja sydämen ja 
verenkierron tarkkailu. Pakkaukset ja hinnat, 15.7.2021: 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa 242,73 € (TH), 324,25 € (VH+ALV). 400 mg injek-
tiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 242,14 € (TH), 323,50 € (VH+ALV). Korvattavuus: Peruskorvattava (40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairaus numerolla 112 Vaikeat psykoosit ja 
muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (10/2020). 
Yhteystiedot: Otsuka Pharma Scandinavia,  Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, SE-113 46 Tukholma. Puh. +46 8 545 286 60. Fax. 
+46 8 545 286 69. www.otsuka.fi. Oy H. Lundbeck Ab, Junakatu 9, Logomo Byrå, 20100 Turku. Puh. 02 276 5000. www.lundbeck.fi   
FI Abbr SmPC July 2021 FI-AM-2100047

Viite: Abilify Maintena valmisteyhteenveto



MIKÄ LUOTTAMUSMIESTÄ HUOLESTUTTAA?

Kristiina Aalto
Dos, LKT, Lastentautien ja lasten 
reumatologian erikoislääkäri
HUS, Uusi Lastensairaala, vastaava 
luottamusmies
SELYn valtuuskunnan jäsen

Kesälomien jälkeen, koronarajoitus-
ten ja -jäljitysten vielä voimassa 
ollessa, on saanut kuulla paljon siitä, 

miten työvoimaa esimerkiksi päivystykses-
sä ja osastoilla on ja on ollut liian vähän. 
On hoitajapulaa ja pulaa terveyskeskus-
tasoisia YLE-päivystyspotilaita katsovista 
päivystäjistä. Tämä kaikki voi olla väliai-
kaista ja johtua näistä poikkeusoloista, 
mutta huolestuttavaa on, että pula jatkuu. 

Monenlaiset ongelmat ovat kohdan-
neet terveydenhuoltoa pääkaupunkiseu-
dulla. On otettu käyttöön uusi potilas-
tietojärjestelmä Apotti, joka edelleen 
kuluttaa työntekijöiden aikaa enemmän 
kuin aiempi järjestelmä. 
Tämä aika on pois potilai-
den hoidosta. Se aiheuttaa 
tyytymättömyyttä sekä 
potilaissa ja heidän perheis-
sään että myös työnteki-
jöissä. Koronajäljitys ja koronaan liittyvä 
muukin lisätyö vie työntekijöitä pois 
tavallisesta potilastyöstä. Jonot kasaantu-
vat, tyytymättömyys lisääntyy ja samoin 
työntekijöiden stressi. Hoitohenkilökunta 
on alkanut miettiä muita vaihtoehtoja 
hoitotyölle, varsinkin kun palkkaus on 
alhainen työn määrään ja vaativuuteen 
nähden. Kutsumuksesta ei makseta. 
Muunlaisissa hommissa voi päästä vähem-

Mureneeko korttitalo?

mällä ja palkkakin voi olla parempi. 
Hoitajakato hankaloittaa myös lääkä-

reiden työtä. Potilaspaikkoja pitää vähen-
tää osastolla. Osaavaa henkilökuntaa on 
vähemmän, mutta potilasturvallisuudesta 
ei saa tietenkään tinkiä. Tämä aiheuttaa 
ristiriitaa. Kaikkia niitä potilaita, joita 
päivystävä lääkäri haluaisi saada osastolle 
seurantaan, ei saada siirrettyä päivystyk-
sestä, jolloin siellä tilanne ruuhkautuu. 
Lisäksi ei niin kiireellisten YLE-potilaiden 
jonot ruuhkautuvat. Heitä katsovia lääkä-
reitä on ollut liian vähän. 

YLE-potilaiden runsas määrä pää-
kaupunkiseudun päivystyksissä johtuu 

perusterveydenhuollon 
resurssivajeesta. Jatkossa 
pitänee miettiä uusiksi työn 
tekemisen mekanismit, 
jos henkilöresurssivajetta 
ei saada korjattua. Onko 

aina pakko tavata kasvotusten? Tai onko 
henkilökohtainen tapaaminen toteutet-
tava juuri lääkärin vastaanotolla? Monet 
pulmat johtuvat jostain aivan muusta kuin 
lääketieteellisestä ongelmasta. Ehkä digi-
taaliset ratkaisut tuovat jonkinlaista apua 
jatkossa, mutta juuri tällä hetkellä siltä ei 
vaikuta. On paljon potilasryhmiä, jotka 
eivät osaa hyödyntää jo olemassa olevia 
mahdollisuuksia. Tarvittaisiin jalkautuvia 

neuvojia, mahdollisesti kotisairaanhoidon 
tai sosiaalityön kautta. Apua aivan arkisiin-
kin ongelmiin. 

Terveydenhuoltoalan houkuttelevuus 
saattaa kärsiä jatkossa tai se on oike-
astaan kärsinyt jo. Pulmalliset työpaikat ai-
heuttavat mainehaittaa. Ongelmat alkavat 
herkästi kasautua. Luottamusmiestä huo-
lestuttaa lisäksi tuleva sote-uudistus pää-
kaupunkiseudulla. Perusterveydenhuollon 
nykyisetkin ongelmat heijastuvat erikois-
sairaanhoitoon, mutta miten käy jatkossa? 
Potilaita, joita pitäisi hoitaa perustervey-
denhuollossa, tulee päivystykseen, koska 
perusterveydenhuollon resurssit eivät 
ole riittävät. Erikoissairaanhoito yrittää 
siirtää tehtäviä perusterveydenhuoltoon 
vastaavasti rahapulan vuoksi. Sortuuko 
kivijalka, kuten Lääkärilehden kirjoitukses-
sa pohdittiin (SLL 20.8.2021 33/2021 s. 
1663)? Mureneeko koko korttitalo, jos 
ensin sortuu perusterveydenhuolto?

Suomessa on lähes halvimmat terve-
ydenhuollon kustannukset länsimaissa, 
johtuen alan huonosta palkkauksesta. 
Ehkä tämä ei ole se paras ratkaisu asiaan? 

         Jonot kasaantuvat, 
tyytymättömyys lisääntyy ja 
samoin työntekijöiden stressi.
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Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen tavoiteohjelma vuosille 2022–2024

SELYn toiminnan painopisteet:
•  Sairaalatyö ja -päivystys
•  Edunvalvonta
•  Lääkärijohtajuus
•  Yksityissektori

SOTE
PTH – ESH integraatio
Työnantajapuolen keskittyminen
Kustannusvaikuttavuus
Yksityissektorin toimintaedellytykset
Digitalisaatio
Terveydenhuollon johtajuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee tämän strategiakauden 
aikana. Rajaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 
madalletaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö-
hön haetaan toimivia käytäntöjä ja ennaltaehkäisevää terveydenhuol-
toa pyritään tehostamaan. Erikoislääkärien näkökulmaa on pidettävä 
esillä samalla kun tehdään hyvää yhteistyötä perusterveydenhuollon 
kollegojen kanssa.

Hyvinvointialueista tulee suuria työnantajia. Muutoksessa keskeisiä 
edunvalvontakysymyksiä ovat työolojen ja urakehityksen turvaaminen. 
Lääkärien jaksamisesta ja oikeudenmukaisesta palkkauksesta on muu-
toksessa huolehdittava samalla, kun uusia toimivia käytäntöjä etsitään 
ja hiotaan. 

Yksityissektorin ehdot toimia palveluntarjoajana hyvinvointialueille 
näyttäisivät muodostuvan tiukoiksi. Edunvalvonnallisiksi haasteik-
si voivat nousta lääkärien tiukempi sitouttaminen yrityksiin, työn 
tekemisen ehdot, ohi lääkärien tehtävät sopimukset ja autonomian 
heikkeneminen yrittäjäriskin säilyessä. Yrittäjä- ja ammatinharjoittaja-
lääkärien itsenäistä asemaa on vahvistettava. 

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi työnteon tapoja ja paikkoja lähi-
vuosina. On huolehdittava siitä, että erikoislääkärien työ ja toiminta-
ympäristö pysyvät mielekkäinä muuttuvissa olosuhteissa. 

Erikoislääkärien tulee olla muutosten johdossa. Lääkärien mahdolli-
suutta toimia virkamiehinä ja luottamushenkilöinä terveydenhuollon 
kehittämistehtävissä tulee tukea.

Lue lisää SELYn tavoiteohjelmasta 
vuosille 2022-2024: 
sely.fi/edunvalvonta/tavoitteet/

Anna äänesi kuulua Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa 21.9.-25.10.2021

Edunvalvonta

Professio

Terveyspolitiikka

•  Säännöllinen työaika 
•  Työaika virka-ajan ulkopuolella 
    ja ylityö
•  Päivystys
•  Yksityinen sektori. Lääkärien 
    sujuvaa yhteistyötä yli sektori-
    rajojen kehittettävä.

•  Työssä kehittyminen ja 
    ammatillinen osaaminen
•  Johtaminen
•  Opetustyö ja tutkimus

SELY painottaa erikoislääkärien 
aseman turvaamista tulevan sote-
järjestelmän kehittäjinä ja erikois-
sairaanhoidon toimintaedellytysten 
turvaajina. Jäsenistön näkemysten 
välittäminen terveydenhuollon muu-
toksessa on terveyspolitiikan osalta 
ensisijainen tehtävämme.

Toimintaympäristö muutoksessa
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Anestesiologit-vaaliliitto 

Anestesiologit päivystävät koko työuransa. Siksi meille on tärkeää, että päivystysolosuhteet ovat kun-
nossa. Erikoissairaanhoitoa keskitettäessä päivystys ei saa muuttua niin kiireiseksi, ettei välillä ehditä 
pysähtyä lepäämään. Työaikalaki on helpottanut tilannetta. 

Päivystys tulee olla resursoitu niin hyvin, että normaalisti se hoituu rauhallisesti. Päivittäisten tauko-
jen lisäksi sovituista vuorokausi- ja viikkolevoista on pidettävä kiinni. Päivystysrupeamien lyhentyessä 
peruspalkkoja tulee korottaa! Mahdollisuus toimia sekä julkisella että yksityisellä puolella säilytettävä!

• LL, Anestesiologian erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä
• SLL valtuuskunnan jäsen
• SLL edunvalvontajaoksen jäsen
• Pääluottamusmies

Vaaliteemoja:
Työaikalain vaikutukset päivystävien lääkäreiden ansioihin on korvattava.
Päivystysaikana ei pidä tehdä sellaista työtä, joka voidaan siirtää päiväaikana tehtäväksi. Näin vähennetään 
päivystysten kuormittavuutta.
Yo-sairaaloissa työ on kaikkein vaativinta. Kun palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, tulee Yo-sairaaloiden 
palkat olla keskimäärin korkeammat kuin muissa sairaaloissa tai perusterveydenhuollossa.
Lääkäreillä ei pidä teettää tehtäviä, jotka kuuluvat toisille ammattiryhmille.

Heine Hannele
• Anestesiologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri/pääluottamusmies, Tyks, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
 • Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
• SELYn hallituksen jäsen

Vaaliteemoja:
Kannustava palkkaus- ja uranäkymä innostaa! Lääkärisopimuksen uudistusta jatkettava: karttuvan kliinisen 
osaamisen johdettava palkan nousuun. Erikoislääkäreille luotava sujuvat kouluttautumislinjat kliinikon, tutkijan, 
kouluttajan ja johtajan urapolulle.
Hyvinvoiva lääkäri on tuottava! Liiallinen psyykkinen ja fyysinen työkuormitus poistettava, resurssit kuntoon. 
Toimivat työtilat sekä -välineet työnteon perusedellytys, lääkäri tarvitsee pysyvän työhuoneen. Työn jälkeen pitää 
jaksaa elää vapaa-ajallakin.
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Avela Risto
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Kaakinen Timo

Kaartinen Sirja 

Kalli Ilkka

Jokelainen Jarno 
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• Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito.
• Erikoislääkäri, EKSOTE

• LT, dosentti, erikoislääkäri, sydänanestesiologi 
• Erikoislääkäri, OYS ja kliininen opettaja, Oulun yliopisto

Luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Suomen anestesiologiyhdistyksen johtoryhmä 2014–2017
• SAY:n sydänanestesiajaoksen puheenjohtaja 2016–2019 
Päivystysalojen ääni paremmin kuuluviin SLL:n valtuuskunnassa. Sovitaan nykyistä enemmän paikallisesti 
työehdoista ja päivystyksen järjestämisestä. Tuetaan työssä jaksamista ja yksilöllisiä työaikoja elämäntilanteen 
mukaan.

• Anestesian ja tehohoidon sekä korva, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri
• Erikoislääkäri Tays / PSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pääluottamusmies
• Edunvalvontavaliokunta - Tampere
Vaaliteemoja:
Lääkäreiden työolosuhteet
2020–2021 Lääkärisopimuksen päivystyssäädökset olivat oikea suunta raskaan päivystyskuorman keventämiseksi. 
Kuitenkin runsaasti päivystävillä aloilla työsidonnaisuus on monin paikoin kasvanut ja päivystysmäärät 
lisääntyneet mikä näkyy mm omalla erikoisalallani. Parannuksia vielä tarvitaan.
Lääkäreiden työaika kuluu lisääntyvässä määrin muuhun kuin olennaiseen – potilaan hoitoon. Lääkärin työpanos 
tulisi keskittää koulutuksen mukaiseen erityisosaamiseen.
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• Anestesiologian erikoislääkäri, MBA, DOS (Hall., tietotekn. ja OB anest. pätev.)
• Tj. Medicomp Oy, aikaisemmin HUS (EL anest. ja tehohoito), Stakes (Ylil. Terveydenhuoll. arviointiyks.),  
 GE Healthcare (advisor), Hels. kaupunki (AL, sisätaudit, psykiatria)
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• SLL Yksityislääkärit alaosaston johtokunta 
• Anestesialääk. ex-varaluottamusmies, HUS

Vaaliteemoja: 
Anestesialääkärin työn autonomia ja riittävä palkkaus tulee varmistaa. Jos anestesiatyö unohtaen
”liinataan” operatiivista toimintaa voi turvallisuus vaarantua. Kivunhoidon ”tehostamisesta” kärsii eniten
potilas. Yleisesti, erikoissairaanhoidon laatu ei saa mennä säästämisen pesuveden mukana.
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Kuosa Risto 

Kähkönen Kati

Laine Heikki

Karjalainen Hannaleena
• Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito
• Erikoislääkäri, KYS
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Lääkäriliiton anestesiologit alaosaston sihteeri
• Suomen Lääkäriliiton Kuopion alueen terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
• Suomen Lääkäriliiton Kuopion paikallisosaston johtokunnan jäsen

Vaaliteemoja: 
Uusi työaikalaki tuo sekä parannusta, että huononnusta lääkäreitten työhyvinvointiin. Ongelmat ovat erilaisia eri 
erikoisaloilla ja eri tasoisissa päivystyspisteissä. Toisen ongelma voi olla toisen hyöty. Toisaalta ansiotaso ei saa 
laskea työhyvinvoinnin kustannuksella. Näitä asioita haluan olla mukana ratkaisemassa.

• LL, anestesiologian erikoislääkäri
• Yksityislääkäri

• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Osastonylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan shp

Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Juko pääluottamusmies EPSHP
• SLL anestesialääkärien jaoston pj.
• SLL Seinäjoen seudun paikallisyhdistyksen pj.

Vaaliteemoja:
Keskussairaaloiden toimiedellytyksen takaaminen ja toimintaympäristön huomioiminen sopimusneuvotteluissa. 

• LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, päivystyslääketiede erityispätevyys
• Ylilääkäri, Anestesia ja sairaalapalvelut, Mikkelin keskussairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n valtuuskunnan jäsen
• Anestesiologian alaosaston johtokunnan jäsen
• SELYn valtuuskunnan jäsen.
Vaaliteemoja: 
Julkisen puolen resurssit turvattava mutta samalla sen tehtävämäärää on tarkasteltava kriittisesti.
Suomessa ei ole lääkäripulaa vaan liikaa lääkäreiden hoidettavaksi määrättyjä tehtäviä.
Terveydenhuollon ”hankehumppa” kuriin.
Tietojärjestelmät palvelemaan lääkäreitä eikä lääkärit palvelemaan tietojärjestelmiä.
Huoltovarmuus on turvattava myös terveydenhuollossa.
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Lax Mikko

Lehto Raija
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• LL, Anestesiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri/HUS/Meilahden sairaala, leikkausosasto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•  Luottamusmies

Vaaliteemoja:
Mikäli olet erikoissairaanhoidossa tyytyväinen päivystysjärjestelyihin, älä äänestä minua.

• LL 2005, EL 2014 
• Osastonylilääkäri vuodesta 2017, Siun Sote

Vaaliteemoja: 
Näkemyksiä susirajalta mm. päivystysjärjestelyihin ja resurssivajeessa kärvistelyyn sekä 
tietojärjestelmähankkeiden mielettömyyteen.

Maksimow Anu
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti, eMBA
• vs. hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vaaliteemoja:
Järjestetään työrauha ja riittävät resurssit erikoislääkäreille myös tulevilla hyvinvointialueilla. Ilman tutkimusta  
ja opetusta erikoissairaanhoito ei elä eikä kehity.
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Lumme Aki
• LL. anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Anestesiologien ylilääkäri PSHP, Tays Valkeakoski

Vaaliteemoja:
Jämäkämpi ote asioiden hoitoon. Löysäilyn ja lepsuilun loputtava. Erityisteemana tietojärjestelmähankinnat. 
Lääkäriliiton on otettava aktiivinen rooli tietojärjestelmien hankinnoissa ja hankittava itselleen veto-oikeus, 
jolla vältetään Apotin kaltaisen katastrofin toistuminen. Erityisesti mitä apottiin tulee, olisi ideaalisinta 
hankinnan purkaminen hinnalla millä hyvänsä. Vähintään tulee estää Apotin käyttöönotto muualla maassa kaikin 
käytettävissä keinoin. 
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Moilanen-Oikarinen Mari

Mäkelä Antti

Niemi-Murola Leila

Mali Antti
• Anestesiologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
• Osastonylilääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Pääluottamusmies Kanta-Hämeen shp
• Tays erva edunvalvontavaliokunta 2013–19 pj 2015–19 (eva jaos)
• Terpo jäsen 2021- SELYn edustajana

Vaaliteemoja:
Emme pääse eteenpäin käyttäen niitä keinoja, joilla tähän on päästy, vaan meidän oltava aktiivisesti mukana 
hakemassa huomisen ratkaisuja lääkärikunnan edunvalvonnan haasteiden ohella terveyden uhkiin, jotka 
kohdistuvat niin yksilöön kuin yhteisöön. Yhdessä kokemuksella uutta vieroksumatta pystymme siihen – äänestä 
SELYn ehdokkaita.

• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, Keski-Suomen shp.
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n Keski-Suomen paikallisosaston sihteeri

Vaaliteemoja:
Päivystysasiat ja -korvaukset kuntoon. 

• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, EDIC
• Ylilääkäri, Eksote

Vaaliteemoja:
Päätösvalta Lääkäriliiton valtuuskunnassa tulee saada työikäisille lääkäreille. Lääkäriliiton tulee keskittyä 
edunvalvontaan, ei työsuojeluun (vrt. Lääkärisopimus 2020).

• LT, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti, hallinnon pätevyys, MME, lääkärikouluttajan 
 erityispätevyys
• Valtakunnallinen koordinaattori, kliininen opettaja, HY ja erikoislääkäri, HUS Luottamustehtävät  
 ammattijärjestöissä
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäripäivien ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja 2014–2021
• Duodecimin koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 2011–2013
• European Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Council 2019 - 2021
Vaaliteemoja:
Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus uudistaa myös ammattikuntaamme
Koulutuksessa yhdenmukaisuus on tasavertaisuutta.
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Nieminen Päivi

20

• LL, Anestesiologian erikoislääkäri, Kivunhoidon erityispätevyys, Hallinnon pätevyys
• Eläkkeellä, sitä ennen HUS/Hyks/ATeK, Jorvin sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Työssä ollessani ATeK:n vastaava luottamusmies 

Vaaliteemoja:
Anestesiologien päivystystä ja palkkausta koskevat asiat ovat itselleni edelleenkin tärkeitä, vaikka olenkin nyt 
juuri siirtynyt pois työelämästä.  Vuosien varrella näistä asioista on minulle myös muodostunut hyvä osaaminen. 
Työaikalaki rajoittaa työpaikalla ”vietettävää” aikaa. Erikoisalallamme on suuri päivystysrasitus. Jos suurempi osa 
työssä vietetystä ajasta sijoittuu ns. epämukavaan aikaan, tulee tämä näkyä myös korvauksissa.

Pikkupeura Jaana
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• Anestesiologian erikoislääkäri, tehohoidon lisäkoulutus, ensihoidon erityispätevyys
• Erikoislääkäri, Oys, PPSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Pääluottamusmies (JUKO)
• Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen jäsen
• SELYn hallituksen ja valtuuskunnan jäsen

Vaaliteemoja:
Haluan olla mukana vaikuttamassa, kun terveydenhuoltomme kokee uusia haasteita. Muutospaineita on mm. 
sote-uudistuksesta sekä päivystysten järjestämisestä. Muutoksissa on huolehdittava siitä, että erikoisalamme 
säilyy ammatillisesti ja taloudellisesti kiinnostavana. Vaaliteemat: Päivystystyö inhimillisemmäksi – Kokemuksen 
ja työhön sitoutumisen pitää näkyä erikoislääkärin palkkauksessa – Työnantajan täydennyskoulutusvelvoite 
(vähintään 10 pv/vuosi) sitovaksi.

Pullinen Kari 

23

• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Sosteri (Itä-Savon shp), anestesiaylilääkäri, ensihoidon vastuulääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n Savonlinnan paikallisosaston pj.

Vaaliteemoja:
Tavoitteenani on pyrkiä ajamaan lääkäreiden tasapuolista kohtelua julkisella sektorilla, mutta myös yhtä lailla 
yksityissektorillakin. 
Terveyspalvelujen saatavuus tulee turvata koko maassa. Tarvitsemme Suomessa jatkossakin toimivan 
perusterveydenhuollon ja sen vahvistamista riittävän hyvin saatavalla erikoislääkäripanoksella. 
Erikoistumiskoulutukseen ja erikoislääkäreiden jatkokoulutukseen tulee olla riittävät resurssit.

Paaso Sanna
• erikoislääkäri (anestesiologia ja tehohoito)
• Erikoislääkäri, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

Vaaliteemoja:
Julkisen erikoissairaanhoidon lääkäreiden työolot ja -ajat erityisesti päivystysvaltaisilla aloilla ovat muutoksessa. 
Pienempienkin sairaaloiden olosuhteet sekä alueelliset erot on huomioitava uudessa lääkärisopimuksessa. 
Päivystävien sairaalalääkärien ansiokehityksen pitää vastata työn vaativuutta ja sitovuutta. Työaikajärjestelyjen 
tulee tukea spesialistien työssäjaksamista nyt ja tulevaisuudessa.21
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Riihioja Elina
• LL, anestesiologian erikoislääkäri, EDIC
• Tehovalvonnan oyl, HUS/Hyvinkään sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Pääluottamusmies HUS/Hyvinkään sha 2005–08, 2021-

Vaaliteemoja:
Työaikalaki on askel oikeaan suuntaan, mutta sen tuomat epäkohdat on saatava korjattua – joissain kohdin lain 
noudattaminen pahentaa päivystysrasitusta. 
Takapäivystäjät ovat edelleen lainsuojattomia ja 32 h työvuorot mahdollisia. Takapäivystäjille saatava 
subjektiivinen oikeus lähteä nukkumaan valvotun yön jälkeen. 

Sallisalmi Marko
• LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri 

Vaaliteemoja:
Osaamisen tulee näkyä työoloissa ja palkkauksessa. Valtion tutkimukseen osoittama rahoitus tulee 
nelinkertaistaa nykyisestä. 

26

Rantanen Markku
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, sydänanestesian erityispätevyys
• Apulaisylilääkäri, Sydänanestesian toimintopäällikkö. Tays Sydänsairaala.
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL:n PLM Tays Sydänsairaala v. 2010–2017.

Vaaliteemoja:
Haluan, että erikoisalan näkemyksiä ja erityispiirteitä kuunnellaan lääkärisopimuksia solmittaessa. Lääkärillä 
täytyy säilyä autonomia työaikalain puitteissa järjestää työnsä, päivystystyö mukaan lukien parhaaksi katsomal-
laan tavalla siten, ettei liiton sopimus rajoita tämän toteuttamista. Palkattomia sopimusteknisiä vapaita ei tule 
lisätä. Vastaavasti vaihtoehtoisten työntehon mallien kehittämistä tulee edistää.24

Simonen Natasha

27

• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, tohtoriopiskelija
• Erikoislääkäri, PHHYKY 
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton anestesiologit -alajaoksen hallituksen jäsen. 
• SATEL (Suomen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvien lääkäreiden) hallituksen jäsen 2015–2020, pj. 
2018–19, siht. 2017–18
•  Turun NLY:n liikuntavastaava 2015–17
Vaaliteemoja:  
Erikoislääkäreille resursseja erikoistuvien koulutukseen! Erikoistumisuudistuksen myötä kaikkien 
erikoislääkäreiden vastuuta erikoistuvien kouluttamisessa ja palautteen antamisessa on kasvatettu. Tähän 
tarvitaan työaikaa, kuten omaan jatkuvaan kouluttautumiseenkin. Järkevää olisi myös keskittää koulutus siitä 
kiinnostuneille erikoislääkäreille. 

25
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Stenman Paula
• LL, anestesiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri / Anestesia, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Varaluottamusmies

Vaaliteemoja:
Jaksaminen päivystystyössä.

Söderström Johanna
• Anestesiologian erikoislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:  
•  SLL:n Suomen anestesiologit alaosaston johtokunnan jäsen 2009-2016

Vaaliteemoja: 
Päivystysyötä edeltävä päivä palkalliseksi vapaapäiväksi. 

30

Koskinen Ariel

263

• LL, Radiologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri
• Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus / Tyks-Sapa -liikelaitos

Luottamustehtävät 
•  luottamusmies (JUKO, VSKK)

”Päivystysajan työnkuvassa, työoloissa ja palkkauksessa on parannettavaa. Työn joustavuus ja esim. privaatin ja julkisen 
työskentelyn yhdistäminen on tärkeää. Rehellinen priorisointi talousongelmissa ainaisen kaikesta säästämisen tilalle.”

Tallila Tuija

31

• Anestesiologian erikoislääkäri 
•  Osastonylilääkäri, Satasairaala

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Jukon koordinoiva pääluottamusmies
• SELYn valtuuskunnan jäsen
• Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsen 

Vaaliteemoja:
Lääkärit lääkärin töihin eikä kaiken maailman himphampun veivaajaksi! 

Skants Noora 
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Vs ylilääkäri, HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Peijaksen sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry, erityispätevyystoimikunta, sihteeri 2013–2016
• Suomen anestesiologiyhdistys ry, Suomen päiväkirurgiset anestesiologit -jaos, toimikunnan jäsen 2021-

Vaaliteemoja:
Tavoitteeni on edistää lääkäreiden edunvalvonta-asioita koskien julkisen sektorin erikoissairaanhoidon 
lääkäreiden virkaehtosopimusta, työvelvoitetta ja -sidonnaisuutta, työkuormaa, työaika- ja päivystysjärjestelyjä, 
näiden vaikutusta lääkärin työhyvinvointiin ja kokonaispalkkaan. Lisäksi tavoitteeni on edistää julkisen sektorin 
lääkärin oikeus- ja vakuutusturvaa erityisesti toimenpidealoilla. Olen kiinnostunut myös erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon saatavuudesta ja yhteistyön sujuvoittamisesta.

28

29

Erikoislääkäri 3/2021 • 31 vsk 99



Palmio Johanna
Anna Aromaa

Aukia Linda

• EL, Naistentaudit ja synnytykset
• EL, Satasairaala; kliininen opettaja, TY, Lääketieteellinen tdk
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pääluottamusmies, JUKO
•  Rauman paikallisosaston pj.
•  Edunvalvontavaliokunnan jäsen, Turku

Vaaliteemoja: 
Nuorehko satakuntalainen erikoislääkäri, jolla on laaja-alaisesti työkokemusta länsirannikolta sekä 
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon puolelta. Enenevissä määrin uppoutunut myös 
järjestötoimintaan, tutkimusmaailmaan ja pedagogiikkaan. 

• LKT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• LL (2012)
• Erikoistuva lääkäri, TYKS Naistenklinikka, Lääkäri, Turun Gynekologikeskus

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SGY EGO pienryhmän pj. 2016–2019
•  SGY hallituksen jäsen 2017–2019

32
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Auli Juntumaa

34

• LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Ammatinharjoittaja
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton hallituksen jäsen
•  SELYn hallituksen jäsen
• Lääkäriliiton yksityissektorijaoksen puheenjohtaja
Vaaliteemoja: 
Fokukseen koulutus, työolot, kannustava palkkaus ja sektorien tasapainoinen yhteistyö. Yksityissektorilla 
keskeistä lääkärin autonomia, joustavat toimintamahdollisuudet, pienyritysten asema, virkalääkärin 
sivutyöoikeus sekä Kela-korvausjärjestelmän tarkoituksenmukainen kehittäminen. – Kollegatuki aina keskiössä.

Gynekologien vaaliliitto

Edunvalvonnan kaikki näkökulmat ovat vaaliliitollemme tärkeitä. Gynekologien työkenttä ulottuu sai-
raalasta yksityisvastaanotoille. 

Lääkärisopimuksen on otettava huomioon erilaiset päivystysrasitteet ja taattava mahdollisuus paikal-
liseen sopimiseen. Työsidonnaisuus ei saa lisääntyä. Muutokset päivystystyön korvauksissa on kompen-
soitava perustyöajan palkassa.

Yksityislääkärien toimintaedellytykset ja autonomia on varmistettava. Virkalääkärien sivutyöoikeus on 
taattava jatkossakin. Muista äänestää! 
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Kemppainen Venla

Korhonen Ulla 

38

• LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HUS Naistenklinikka

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varaluottamusmies

• LT, erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, neuvolapalvelut, Siunsote. Yksityislääkäri Femino Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Duodecim hallitus 1/2020

Vaaliteemoja:
Erikoissairaanhoidossa on tärkeää saada keskittyä erikoissairaanhoitoa vaativiin asioihin. Perustason 
vahvistaminen ei tarkoita erikoissairaanhoidon lääkäreiden työpanoksen siirtämistä terveyskeskuksiin.  
Perustasoa vahvistetaan mm. mahdollistamalla helppo konsultointi ja yhdessä tehdyt, toimivat hoitopolut.
Lääkärin työn ja erityisesti päivystystyön kuormittavuus on tunnustettava ja tunnistettava paremmin. 

Kavasmaa Outi

36

• LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi.
• Erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Kallioniemi Hanna

35

• Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri 
• Yksityisgynekologi

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Gynaecologi Practisci ry:n hallituksen sihteeri 
• Lääkäriliiton gynekologit alaosaston joryn jäsen
• HUS Erva-alueen edunvalvontavaliokunnan jäsen

37
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Parkusjärvi Anna

Pöyhönen-Alho Maritta

Kotaniemi-Talonen Laura

Myntti Tarja

41

42

39

• LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, TAYS ja kliininen opettaja, Tampereen yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä 
• Suomen Kolposkopiayhdistys, puheenjohtaja

Vaaliteemoja:
Tutkimustyö tukee ja antaa vaihtelua kliiniseen työhön - erikoislääkärit tarvitsevat mahdollisuuksia 
monipuoliseen työnkuvaan!

• LT, erikoislääkäri naistentaudit ja synnytykset, perinatologian suppea lisäpätevyys
• Erikoislääkäri HUS Naistentaudit ja synnytykset

• Erikoislääkäri naistentaudit ja synnytykset
• Erikoislääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Aura klinikka, Terveystalo

Vaaliteemoja:
Näkemyksiä susirajalta mm. päivystysjärjestelyihin ja resurssivajeessa kärvistelyyn sekä 
tietojärjestelmähankkeiden mielettömyyteen. 

• LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Osastonylilääkäri, HUS, Hyvinkään sairaala, Naistentaudit ja synnytykset

Vaaliteemoja:
Mielestäni sairaalassa toimivien lääkäreiden kokonaistyöaika, mukaan lukien päivystäminen, sekä palkkauksen 
rakenne kaipaavat nykyaikaistamista ja eri elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoisia muotoja. 
Olen huolissani lääkäreiden kapenevista osaamispoluista ja yksipuolistuvista työnkuvista. Sektoroitumisen 
myötä hoidon laatua mitataan toisistaan erillisissä osissa, ja sekä potilaalle että yhteiskunnalle hoidosta koitunut 
todellinen arvo jää tuntemattomaksi.      

40
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Vimpeli Tommi

Silventoinen Sari

44

• Erikoislääkäri, Naistentaudit ja synnytykset
• Ylilääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SELYn varapuheenjohtaja, SELYn hallitus ja valtuuskunta
•  Edunvalvontajaosto, Lääkäriliitto
• Päivystystyöryhmä, Lääkäriliitto

Vaaliteemoja: 
Teen kliinistä työtä, etu- ja takapäivystän, pidän yksityisvastaanottoa. Haluan tuoda esille meidän 
mielipiteemme ja toiveet. Lääkärisopimus 2022 tulee vaikuttamaan paljon esh:ssa työskentelevien lääkäreiden 
työhön käytettävään aikaan ja palkkaukseen. On huomioitava niin päivystysten kesto kuin päivystysmäärät 

– paikallinen sopiminen mahdolliseksi. Peruspalkan on noustava, mikäli päivystyskorvaukset vähenevät. 
Ammatinharjoittamista ei tule rajoittaa. Muutosten keskellä työhyvinvointi on turvattava. Hyvin jaksava lääkäri 
on kaikkien etu. ÄÄNESTÄ! Jokainen ääni on tärkeä.

Salonen Jonna
• LKT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Gynaecologi Practici ry:n hallituksessa vuodesta 2018
•  Gynaecologi Practici ry:n puheenjohtaja 2021-

Vaaliteemoja: 
Tärkeät teemat: Kollegiaalisuus ja yhteistyö. Työhyvinvointi. Lääkärikunnan osaamisen ja asiantuntemuksen 
hyödyntäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

• LT, EL naistentaudit ja synnytykset, perinatologia
• Apulaisylilääkäri, Tays Naistentaudit ja synnytykset
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Aiemmin yksi kausi Lääkäriliiton valtuuskunnassa.

Vaaliteemoja: 
Lääkärien työaikalaki on hyvä asia. Nykyinen neuvoteltu sopimus ei ole hyvä, se on hyvä alku. 
Suomessa on paljon eri päivystyspisteitä, että soveltamisohjeita tulee väljentää, jotta potilastyö ei kärsi,
toisaalta päivystäjien palkkataso ei saa laskea. Tämän kerron 43-v epäsäännöllistä työaikaa tehneenä.45
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Harju Jukka

Lehtinen Hannamari

Laasila Kirsi

46

• LT, vatsaelinkirurgi
• Apulaisylilääkäri, HYKS Vatsakeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Vastaava luottamusmies 

• LL, sisätautien erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• HYKS Sisätaudit ja kuntoutus vastaava luottamusmies
Vaaliteemoja: 
Erikoislääkäreiden palkkakehitys yritettävä saada kuntoon. Huomio työoloihin: resurssointi riittävää, 
päivystyskuormitus siedettävä. Koulutusmahdollisuus taattava.

• LL, Sisätautien, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, HUS Sisätaudit ja kuntoutus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL Helsingin edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja 1/2020 alkaen  
• SELY hallituksen jäsen 1/2020 alkaen
• HUS, Juko varapääluottamusmies

Vaaliteemoja: 
Erikoislääkärin palkkakehityksen tulee olla kannustava, palkan nousu urakehityksen mukaan.  Uusien 
päivystysjärjestelyjen jälkeenkin päivystystyön korvauksen tulee olla kannustava ja mahdollisuus paikallisiin 
toteutuksiin päivystyksessä tulisi sallia niin, että työhyvinvointi ei vaarannu ja potilaiden hyvä hoito voidaan 
järjestää. Lääkärin säännöllisestä täydennyskoulutuksesta (vähintään 10 vrk/vuosi) huolehdittava, työnantajalle 
vastuuta tämän mahdollistamisesta. 

48
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HYKS-MIX-vaaliliitto

HYKS-MIX -vaaliliiton ehdokkaat työskentelevät HUSissa eri aloilla ja jokainen heistä toimii luotta-
musmiehenä. Ajamme kaikkien erikoislääkäreiden etuja koko maassa huomioiden pääkaupunkiseudun 
erityishaasteet.

Haluamme vaikuttaa mm. erikoislääkärien kannustavaan palkkakehitykseen, paikalliset olosuhteet 
huomioiviin päivystysjärjestelyihin, johtamiseen, resurssien riittävyyteen, sivutyöoikeuteen ja jokaiselle 
lääkärille kuuluvaan täydennyskoulutukseen. Tutustu HYKS-MIX -kollegoihin ja äänestä!
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Saari Armi

Susimeri Pekka 

• Työterveyshuollon el, nuorisopsykiatrian eval
• Vs. osastonlääkäri, HUS Psykiatria
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• JUKOn luottamusmies 2019–2022
•  Professiovaliokunnan jäsen 2020–2021
• Yksityissektorin asiantuntijatyöryhmän jäsen 2017–2019
Vaaliteemoja: 
Lääkärikunnan edunvalvonta ja sairaalalääkäreiden säännöllisen työajan ansiokehitys. Työolojen parantaminen. 
Erikoisalat ja organisaatiot ylittävä kollegiaalisuus. Autonomian ja etiikan vaaliminen. Oikeus kouluttautua, 
kehittyä ja tehdä tutkimusta. Työn palkitsevuus. Omaan työhön ja työuraan vaikuttaminen.

• LT, anestesiologian erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri HUS ATeK
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• JUKO/Lääkärikartelli/Suomen Lääkäriliiton luottamusmies 3 v
• JUKO/Lääkärikartelli varaluottamusmies 10 v

 Vaaliteemoja: 
Päivystyksessä oltava riittävä lääkärien määrä. Tietokoneohjelmien on voitava helpottaa työntekoa. Ei 
ole tarkoitus, että päivystystyö huonontaa elämän laatua ja jopa vaarantaa mielenterveyden ja tuhoaa 
perhe-elämän. Kuitenkin ansiotaso on turvattava.  On voitava vaikuttaa päivystystyskertojen määrään ja 
pituuteen elämäntilanteen vaatiessa. Palkkaukseen otettava käyttöön uusia, henkilökohtaisia osaamiseen ja 
kouluttautumiseen liittyviä palkkaelementtejä. Aika ja raha ovat molemmat arvokkaita.

Peurala Emmi

Nieminen Eeva-Maija

50
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• Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• HUS Syöpäkeskuksen vastaava luottamusmies.

• Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT
• osastonylilääkäri, HUS Sydän- ja keuhkokeskus, yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2019-
• Etelä-Suomen Professiovaliokunnan jäsen
• Vastaava luottamusmies HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Vaaliteemoja:
Lääkäriliiton tehtävänä on lääkärin edunvalvonta kaikenlaisissa työsuhteissa.
Päivätyön palkkausta on kehitettävä, siitä riittävä palkka.  
Työn kuormitus lääkäreillä on huolestuttavaa. Sijaisjärjestelyt toimivat huonosti, ja poissaolot kuormittava työssä 
olevia. Koronakriisi on opettanut, että lääkärinkin pitää olla poissa työstä sairastuessaan. 
Hyvä johtaminen ja työhyvinvointi kuuluvat hyvään työpaikkaan.  
Yksityislääkärinä toimiminen julkisen työnantajan virassa turvattava.

51
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Aalto Juha

Antikainen Teuvo

Jauhonen Hanna-Mari

53
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• LL, kirurgian- ja urologian el
• Erikoislääkäri, Mehiläinen, Terveystalo

 Vaaliteemoja: 
Yhteistyössä se voima piilee!

• LT, yleiskirurgian, ge-kirurgian ja lastenkirurgian el
• Arviointi- ja kehittäjäylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  hallituksen jäsen, Lääkäriseura Duodecim
•  koulutusvaliokunnan pj, Lääkäriseura Duodecim
• hallituksen jäsen, NASCE/ UEMS
Vaaliteemoja: 
Mikään määrä digiä tai keinoälyä ei poista empatian ja kliinisen osaamisen sekä tutkimustiedon tarvetta lääkärin 
työstä! Haluan olla viisaasti yhdistämässä perinteisiä lääkärin hyveitä uusiin ammatillisiin mahdollisuuksiin. 
Lääkäriprofession viisas uudistaminen luo perustan jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle, kansalaisten 
arvostukselle ja vahvalle ammatilliselle vaikuttamiselle: tämän eteen teen Lääkäriliitossa työtä!   

• LT, silmätautien erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
• Tutkijalääkäri, Fimea
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton KYS-ervan terveyspoliittisen valiokunnan pj.
• Lääkäriliiton terveyspoliittisen jaoksen jäsen

Vaaliteemoja: 
Terveydenhuollon muutoksen ytimessä: 

- Potilaan hyvä hoito lääkärin työssä
- Hoidon jatkuvuus ja vaikuttavuus toiminnan sisällön kehittämisessä 
- Yhteistyö ja vertaiskehittäminen järjestelmän optimoinnissa.55

Kirurgit ja korvalääkärit vaaliliitto

Vaaliliitossa on eri alan kirurgeja sekä silmälääkäreitä.  Ehdokkaita yhdistäviä asioita on paljon. 
Päällimmäisenä seuraavia: Muuttuva maailma (SOTE, digi, AI), hoidon vaikuttavuus, lääkärin työn op-

timointi ja autonomia, erityisosaamisen arvostaminen kunnallisella ja yksityissektorilla. Erikoislääkärin 
palkkakehitys erityisesti peruspalkan.

Edessä on suuria muutoksia. Siksi uuteen valtuuskuntaan tarvitaan kirurgien ja silmälääkärien vahva 
edustus. Tutustu ja äänestä!
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Kontro Peter

Lähdeoja Suvi

Mattila Jukka

57

• LT, silmätautien erikoislääkäri, FEBO
• Erikoislääkäri, HUS pää- ja kaulakeskus, silmätautien klinikka; Lisäksi pidän pienimuotoista 
 yksityisvastaanottoa.

Vaaliteemoja:
 Tutkimus, opettaminen, hallinto ja potilastyö ovat yhtä tärkeitä erikoislääkärin työtehtäviä, ja niihin kaikkiin 
on oltava reaalinen mahdollisuus keskittyä ja paneutua oman kiinnostuksen mukaan – meitä kaikkia tarvitaan!  
Lääkärin työrauha kunniaan – tämä tarkoittaa tietojärjestelmien, muun henkilöstön mitoituksen ja toiminnan 
suunnittelemista niin, että lääkäri voi keskittyä osaamisensa ja työtehtäviensä mukaisiin asioihin.

• Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
• Osastonylilääkäri PHKS / Yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL Valtuuskunta 
• SELY valtuuskunnan puheenjohtaja
• SLL edunvalvontajaos
Vaaliteemoja: 
Sovittava palkkausjärjestelmän kehittämisestä niin, että erikoislääkärin peruspalkka nousee kokemuksen ja 
työnvaativuuden lisääntyessä.  Paikallisesti sopiminen mahdolliseksi. On turvattava lääkärien mahdollisuus 
tehdä työtä ilman pakkosiirtoja toiseen pisteen hyvinvointialueen toiselle laidalle.
Yksityislääkärinä toimiminen on oltava mahdollista virassa/toimessa sivutoimisesti. Liiallista sääntelyä 
vältettävä terveyspalveluyrityksissä: ammatinharjoittajan autonomia.

• Gastrokirurgi, DI
• Apulaisylilääkäri, PSHP lisäksi yksityisvastaanottoja
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:  
• Jukon (SLL) luottamusmies 
• Työsuojeluasiamies 
• (Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen)
Vaaliteemoja:  
Työhyvinvointi ja työviihtyvyys tärkeintä, kunnalliset johtamisrakenteet kuntoon. Lääkärintyöt lääkäreille, 
muut työt muille. Aikaa pitää jäädä muuhunkin kuin tietotekniikkaongelmien ratkaisuihin. Lisää lääkäreitä 
perusterveydenhuoltoon ja sen vahvistaminen yksityislääkäreillä erityisesti haja-asutusalueilla. Vahva kunnallinen 
erikoissairaanhoito, erityisesti leikkaustoiminta.

Järvinen Petrus

56

• Urologian dosentti
• Erikoislääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton HYKS paikallisjaoksen johtokunnan jäsen.

Vaaliteemoja: 
Kirurgisella tarkkuudella!

59

58
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Mokka Jari

60

• Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT
• Erikoislääkäri, Tekonivelsairaala Coxa, Mehiläinen

Rasku Kari

Rahi Melissa 

62

61

• Kirurgian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri; PSHP Tampere
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Luottamusmies
• Aluepäällikkö
Vaaliteemoja:
Perusterveydenhuoltoon panostettava myös erikoislääkäreiden työllä.
Työolosuhteet inhimillisiksi joka työpisteessä.
Elämässä on muutakin, kuin sote-uudistus.

• Neurokirurgian erikoislääkäri, LT, eMBA
• Neurokirurgian vastuualuejohtaja, apulaisylilääkäri. VSSHP/Neurokeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Neurotoimialueen varaluottamusmies (8/2011–2/2014)
• Neurotoimialueen potilasturvallisuuskoordinaattori (3/2013–10/2014)
• EANS (The European association of neurosurgical societies) kouluttajarotaation Suomen edustaja (2020-)

Vaaliteemoja:
Erityisosaaminen arvoonsa.
Erikoissairaanhoidossa keskiössä on jatkuva osaamisen ylläpidon ja kouluttautumisen tarve
Erikoissairaanhoidossa palkkakehitys ei seuraa pitkällisitä kertynyttä kokemusta ja siihen liittyvää vastuuta
Sairaalan erikoislääkärityössä potilastyönluonne vaatii jatkuvaa joustamista ja sopeutumista.

Rinne Pasi
• LL, ortopedian ja traumatologian el, SLL lääketieteellisen tietotekniikan erityispätevyys
• Osastonylilääkäri, Vaasan keskussairaala

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL:n päivystystyöryhmä 2020–2021

63
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Vannas Marko

Turunen Arto

Savikkomaa Johannes

66

65

64

• LT
• Ylilääkäri/KHSHP

Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreille kuuluvat työn vaativuuden mukaiset työolosuhteet - palkka mukaan lukien. 

• Ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, KYS

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Käsikirurgian hallituksen jäsen

• Erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikkö, HUS

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•  Edunvalvontavaliokunnan jäsen 
•  HUS varaluottamusmies, vatsakeskus
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Grönroos Marika 

67

• LT, lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi ja onkologi, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• Erikoislääkäri, VSSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Tyksin lasten ja nuorten klinikan varaluottamusmies
Vaaliteemoja: 
Vuosien työkokemus erikoissairaanhoidossa on opettanut sen parhaat puolet – potilaiden kohtaamiset, 
diagnostiset haasteet ja tekniikan kehittymisen. Samalla on kuitenkin noussut suuri huoli lääkäreiden jaksamisesta 
lisääntyneiden vaatimusten keskellä. Haluaisin toimivien tietojärjestelmien lisäksi kehittää lääkäreiden 
hyvinvointia työssään, jotta päivittäinen työmäärä olisi kohtuullinen ja mielekäs. Kaikesta tehdystä työstä tulee 
myös saada asianmukainen korvaus.

Ketola Ilkka

Kuusela Anna-Leena

68

69

• LT, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi
• erikoislääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Varaluottamusmies (HUS)

Vaaliteemoja: 
Yliopistosairaaloiden erikoislääkäreiden palkkaus on korjattava vastaamaan työn vaativuutta ja siinä vaadittavaa 
kokemusta.

• Lastentautien erikoislääkäri, neonatologi
• eläkkeellä
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Tampereen edunvalvontavaliokunnan jäsen
• SELYn valtuuskunnan varajäsen

Vaaliteemoja: 
Erikoislääkäreiden palkkaportaat tulee saada sovittua ja käyttöön pikaisesti.
Soten tulo vaatii paljon oikeudenmukaista harmonisointia.

Lastenlääkärit ja lastenneurologit -vaaliliitto

Erikoislääkäreiden työssä jaksamista tuettava kohtuullistamalla työmäärää. Keskussairaaloiden toiminta 
turvattava suhteuttamalla lepovaatimukset päivystyksen kuormitukseen. Ansiokehityksen vastattava 
osaamista, perusansion oltava houkutteleva ilman päivystyskorvauksiakin ja vapaamuotoisista päivys-
tyksistä maksettava nykyistä parempi korvaus. 

Jatkokoulutus turvattava. Jalkautumista perusterveydenhuoltoon lisättävä. Lääketieteellisen tutki-
muksen merkitystä terveydenhuollolle enenevästi korostettava.
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Nieminen Tea

Pöyhönen Heidi

Lavonius Mikko

72

Merenmies Jussi

71

• LL -88, LKT 99, Lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkäri
• Osastonylilääkäri HUS 

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lastensuojelun keskusliiton hallituksen jäsen keväästä 2021
• Lääkäriliiton Lastenlääkärit alajaoston pj.

• LL, lastentautien ja lastenneurologian el
• Tyks lasten ja nuorten klinikka
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL valtuuskunta, 2019-
• Luottamusmies (JUKO), Tyks lasten ja nuorten klinikka, 2019-
• SLL alueellinen edunvalvontavaliokunta (Tyks-erva), 2019-

Vaaliteemoja: Erikoislääkäreiden ansiokehitys on turvattava koko työuran ajan. Ansiotason tulee nousta 
osaamisperusteisesti. Peruspalkan tulee olla riittävä, jotta sairaaloiden ei-päivystävienkin alojen erikoislääkäreiden 
ansiotaso olisi houkutteleva.
Yliopistosairaalan erikoislääkärin viikkotyöajasta 10-20% tulisi osoittaa oman erikoisalan ja toimintayksikön 
kehittämistyöhön, omaan kouluttautumiseen ja erikoistuvien lääkärien kouluttamiseen.

• Lastenlääkäri
• Lastentautien ylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä; Lastenlääkäri, Mehiläinen-Lahti
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL valtuuskunta 2001–2003
• Tampereen itäinen aluepäällikkö muutaman vuoden 2007 tienoilla
• Erilaisia luottamusmiespestejä 2000-luvun alkupuolella 

Vaaliteemoja: 
Enemmän velvoittavuutta lääkärisopimuksen vuorokausilepo pykälään. Parempi tasapaino työn 
kuormittavuuden ja lepoaikojen suhteen turvaten keskussairaaloiden toimintaedellytykset.

• LT, Dos. Erikoislääkäri
• Kliininen opettaja, koulutusohjelman johtaja, erikoislääkäri

Vaaliteemoja: 
Lääkäriopettajien aseman parantaminen.

73
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Solasaari Terhi

Tarkiainen Maarit

76

77

• Lastentautien erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HUS Uusi Lastensairaala, Kliininen opettaja, Helsingin Yliopisto

Vaaliteemoja: 
Työhyvinvointi.
Hyvinvoiva työntekijä on työpaikan menestyksen ja tuloksen ydin. Hyvinvointi ei automaattisesti asu työpaikoilla 
eikä synny tyhjästä, se vaatii työtä ja johtamista. Arvolupausten ja strategisten tavoitteiden täyttyminen edellyttää, 
että työntekijä osaa, haluaa ja jaksaa lunastaa lupaukset. 
Kun voidaan hyvin, voidaan mitä vain! 

• LL, KTK
• Osastonlääkäri, HUS Uusi Lastensairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lastenlääkärit alajaoksen jäsen ja sihteeri
• Lääkäriliiton PK-seudun paikallisosaston sihteeri 2014–2017

Vaaliteemoja:
Lääkärin työn autonomiaa tulee edistää kaikin tavoin. Lääkärien oikeusturva kaipaa pikaista kohennusta!

Rahiala Eero

74

• Lastentautien erikoislääkäri
• Osastonlääkäri HUS, ULS päivystys

Setänen Sirkku

75

• LT
• Erikoistuva lääkäri, tutkija, Tyks Lasten ja Nuorten klinikka

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL Turun paikallisosasto 2013-
• NLY Turun paikallisosaston puheenjohtaja 2012–2014
• NLY Valtuuskunta 2014–2021
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79

Kiviluoto Into

80

Tuomela Tiina

78

• Lastentautien erikoislääkäri, LKT
• Erikoislääkäri, Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Kaupunginvaltuutettu v.2017-, Vantaa

Vaaliteemoja: 
Lääkärien työn vaativuutta tulee arvostaa. Erikoislääkärien jalkautumista perusterveydenhuoltoon tulisi lisätä, 
näin hoitoketjut toimisivat paremmin. Kollegiaalisuus kunniaan, yhdessä potilaiden parhaaksi.

• LL, radiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HUS diagnostiikkakeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  SLL radiologialaosaston puheenjohtaja

Vaaliteemoja: 
Olen ehdokkaana, koska haluan olla mukana kehittämässä ammattiliittoa nykyaikaan. Lääkäriliiton toiminnan 
avaaminen jäsenille – mihin lääkäriliitto käyttää jäsenmaksutulot ja muut resurssit. Työvoiman tarjonta lisääntyy, 
miten turvataan palkkaedunvalvonta, työn jatkuvuus ja työntekijän asema muuten. Osaamisen ja työn laadun 
pitäisi vaikuttaa palkkaan myös julkisella puolella. Lääkärijohtajiksi johtamisesta kiinnostuneet ja sitä osaavat, ei 
pisimmän kliinisen uran tai tutkimusmeriittien pohjalta.

Radiologit-vaaliliitto

Radiologeille perustettiin oma vaaliliitto, jotta jatkossa radiologikollegakunnan näkemykset ovat aikai-
sempaa paremmin esillä SLL:ssa. Esim. viimeisin työaikalakiuudistus olisi kaivannut radiologikunnan huo-
mioimista, sillä uudistus on merkittävästi vaikuttanut keskus- ja aluesairaaloiden kuvantamispalveluiden 
päivystysvastuun toteutukseen. Tuleva sote-uudistus voi ajaa pienemmät päivystävät kuvantamisyksiköt 
vielä nykyistä ahtaamalle, joka tulee vaikuttamaan kyseisten yksiköiden päivystystoimintaan.

Berg Marja
• LT, radiologian erikoislääkäri
• Toimitusjohtaja, Pätevä Consulting Oy

Vaaliteemoja: 
Haluan edistää yksityissektorilla työskentelevien erikoislääkärien toimintaedellytyksiä ja ansiotason 
säilyttämistä. Lisäksi Lääkäriliiton asiantuntijarooli tulee olemaan merkittävä hyvinvointialueiden muodostuessa 
vuodesta 2022 alkaen ja yksityissektorilla työskentelevien erikoislääkäreiden kannanottoja on syytä 
kuulla Lääkäriliitossa. Tulevilla hyvinvointialueilla tulee olla mahdollisuus järjestää perusterveydenhuollon 
erikoislääkärikonsultaatiopalvelut myös suorana ostopalveluna.
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Koskinen Suvi
• LL, DI, LT  
• Erikoistuva lääkäri, HUS Kuvantaminen
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton radiologialaosaston hallituksen jäsen 

Vaaliteemoja: 
Parempaa koulutusta erikoistuville. 

Lauerma Pipsa

Marjasuo Suvi

Mäntylä Mika

82

83

84

• Lastenradiologi, dosentti
• Ylilääkäri, HUS Diagnostiikkakeskus Uuden lastensairaalan röntgen
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Suomen Radiologiyhdistys hallituksen jäsen
•  SRY Lastenradiologikerho hallituksen jäsen
• Suomen Lääkäriliitto Radiologit alajaos hallituksen jäsen

Vaaliteemoja: 
Sairaalapäivystys inhimilliseksi ja tasapuoliseksi.
Palkkauksessa huomioitava kokemus, lisäkoulutus ja akateeminen pätevyys koko urapolun ajan.
Ei tulospalkkiojärjestelmää radiologeille.

• Radiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HUS, kouluttajalääkäri / radiologi, Aava
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Liiton Hyksin paikallisjaoksen johtokunnan puheenjohtaja
• Lääkäriliiton radiologialaosaston hallituksen jäsen

Vaaliteemoja: 
Päivystyksen järkevöittäminen radiologien ja kliinikoiden yhteistyöllä.

• Radiologian erikoislääkäri
• Radiologian erikoislääkäri(toimenpideradiologia), Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus, TYKS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  TYKS kuvantamisen lääkäriluottamusmiehenä yli 10 vuotta

Vaaliteemoja: 
Haluaisin olla mukana turvaamassa radiologien riittävyyden sairaaloissa tulevina vuosina. Huolenaiheena myös 
yksityisen puolen radiologien laskevat palkkiot.

Erikoislääkärin edunvalvoja

81
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Syväranta Suvi 

86

• LT, radiologian erikoislääkäri 
• Erikoislääkäri, HUS Diagnostiikkakeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Aiempi aktiivisuus opiskelijajärjestöissä (LKS ry.)

Vaaliteemoja: 
Radiologien ääni kuuluviin!

Saari Petri

85

• LT, Toimenpideradiologi
• Apulaisylilääkäri, KYS Kuvantamiskeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Toimenpideradiologiyhdistyksen puheenjohtaja
• Luottamusmies

Vaaliteemoja: 
Työn vaativuuden arviointi kunniaan! Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen pitää resurssoida niiden 
ansaitsemalla tavalla. Julkisen terveydenhuollon rahoitus kuntoon.  Perusterveydenhuollon jälkeenjäänyt 
resurssointi korjattava. Lääkärit lääkärin töihin!

Vanhatalo Jaakko

87

• Radiologian erikoislääkäri
• Radiologi, Tyks
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL radiologian alaosaston sihteeri

Vaaliteemoja: 
Haluan huolehtia yleisestä työhyvinvoinnista, johon nivoutuu paikallinen johtamiskulttuuri. Miten hyvä 
johtajuus määritellään – pitääkö johtajan olla tieteellisesti vai taidollisesti meritoitunut ollakseen ns. hyvä 
johtaja? Mielestäni pelkkää tieteellistä pätevöitymistä ei saisi pitää pääasiallisena rekrytointikriteerinä. 
Kiinnittäisin myös huomiota miksi suomalainen akateeminen tutkimus ei tuota innovatiivisia yrityksiä 
lääketeollisuuteen vastaavassa määrin kuin muissa pohjoismaissa.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.

Äänestä ehdokasta 2-141
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Alanne Maria
• Lääketieteen tohtori, Akuuttilääketieteen erikoislääkäri
• Akuuttilääketieteen erikoislääkäri, TYKS Akuutti; Kliininen opettaja, Turun yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Suomen akuuttilääketieteen yhdistys, hallituksen jäsen

Vaaliteemoja: 
Seison äänekkäästi eturivissä sujuvan päivystyksen, toimivan työajan ja työnkuorman tasaamisen, 
kollegiaalisuuden, potilasturvallisuuden ja oikein resursoidun terveydenhuollon puolesta.

SELY-MIX -vaaliliitto
SELY-MIX-vaaliliittoon kuuluu akuuttilääketieteen, fysiatrian, ihotautien, kliinisen farmakologian, klii-
nisen neurofysiologian, onkologian, patologian ja terveydenhuollon erikoislääkäreitä. 

Vaaliliitto kantaa huolta pienten erikoisalojen kollegoiden työhyvinvoinnista, palkkauksesta, terveys-
politiikan kehityksestä sekä potilasturvallisuudesta. 

Lääkäriliitolla on keskeinen rooli edunvalvonnassa. Siksi on tärkeää, että resursseja jakaessa siellä 
kuuluu kaikkien erikoisalojen ääni. 

Castrén Maaret

Kokkonen Kristiina

89

90

• Akuuttilääketieteen ja anestesiologian erikoislääkäri, Lääketieteellisen opetuksen maisteri, LT
• Toimialajohtaja, professori. HUS ja Helsingin Yliopisto

Vaaliteemoja: 
Muutosten läpivieminen innostaa minua. Sote uudistuksen edetessä tarvitaan tarmoa, yhteistyökykyä ja 
avointa mieltä. Olen ollut keskeisesti mukana kehittämässä sekä Suomessa, että kansainvälisesti ensihoitoa ja 
akuuttilääketiedettä. Päivystystyö on uuden edessä työaikalain myötä. Jokainen erikoistuva ja lähes jokainen 
erikoissairaanhoidossa työskentelevä tekee päivystystyötä. Työn tulee olla innostavaa, mutta sitä tulee voida 
tehdä niin, että jaksaa myös vapaa-ajallaan.

• Lääketieteen lisensiaatti, Fysiatrian erikoislääkäri
• Ylilääkäri, Orton Oy; Erikoislääkäri, Into Terveys Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Fysiatriyhdistyksen hallituksen jäsen
• Suomen lääkäriliiton Fysiatrien alaosaston johtokunnan puheenjohtaja
• Suomen kivuntutkimusyhdistyksen Fysioterapiajaoksen jäsen

88
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Mattila Jaana

92

• Ihotautien el, LT, Hallinnon pätevyys
• Yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  SLL:n valtuuskunta 2 kautta (aktiivi)
• SLL:n yksityissektorijaos 2 kautta (aktiivi)
• SILYn hallituksen jäsen 2 kautta (ei aktiivi)

Vaaliteemoja: 
Pienet erikoisalat palvelevat kaikkia.
Julkisen ja yksityissektorin saumaton yhteistyö potilaan parhaaksi. 

Kujari Harry
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• Patologian erikoislääkäri
• Patologian erikoislääkäri, VSSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Luottamusmies

Vaaliteemoja: 
Pienten erikoisalojen puolesta.

Muraja-Murro Anu

94

Metsäniemi Päivi

93

• LL, terveydenhuollon erikoislääkäri, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys
• Johtajaylilääkäri, YTHS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyystoimikunta 2017 - jatkuu

Vaaliteemoja: 
Tyytyväinen ja taitava lääkäri on toimivan terveydenhuollon perusta! Lääkäri ansaitsee sujuvan arjen, toimivat 
työvälineet, kattavan autonomian, hyvää johtamista ja asiallisen korvauksen työstään. Lisäksi jatkuvasta 
ammatillisesta kehittymisestä tulee pitää huolta. Lääkärin edunvalvonnan tavoitteiden ja keinojen pitää elää 
ajassa. Äänestä Lääkäriliiton valtuuskuntaan terveydenhuollon johtamisen osaaja.  

• Erikoislääkäri, LT, kliinisen neurofysiologian erl.
• Erikoislääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, KYS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
• PSSHP:n JUKOn pääluottamusmies
• Edunvalvontajaoksen jäsen

Vaaliteemoja: 
Erikoislääkärin kokemus ja osaaminen arvoon asianmukaisella palkkauksella.    
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Tasmuth Tiina

Turpeinen Miia

95
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• LKT, syöpätautien erikoislääkäri, kivunhoitolääketieteen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• Ylilääkäri, Espoon sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2011–2018
• SELY hallituksen jäsen 2013–2016, valtuuskunnan jäsen 2010-
• Vastaava luottamusmies, HYKS Syöpätautien klinikka 2008–2015
Vaaliteemoja: 
Lääkäreiden työhyvinvointia (työmäärää, työssä jaksamista, työilmapiiriä, asianmukaisia työtiloja, mahdollisuutta 
täydennyskoulutukseen, esimiehen antama tukea) tulee huomioida riittävästi.
Terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien täytyy olla työntekoa tukevia.
Lääkärin perusarvoja – elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito ja kollegiaalisuus – on 
edistettävä jatkuvasti. 
Potilaan avustaminen itsemurhassa ei ole lääkärin tehtävä.

• LT, lääketutkimuksen dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon el, terveydenhuollon el, eMBA
• Tutkimus- ja arviointiylilääkäri, OYS ja professori, Oulun yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SLL, valtuuskunnan jäsen (2019–2021) 
• SELY, valtuuskunnan jäsen
• Duodecim, valtuuskunnan jäsen
Vaaliteemoja: 
Lääkäriliiton tulee olla keskeinen terveyspoliittinen vaikuttaja Suomessa ja lääkäreitä tarvitaan useisiin 
johtamistehtäviin. Työikäisten erikoislääkäreiden ääni paremmin kuuluviin liiton toiminnassa. Lääketieteellisen 
tutkimuksen merkityksen esilletuonti ja kliinisen tutkijanuran parempi tukeminen. Lääketieteellisen koulutuksen 
laadun ja resurssien turvaaminen.

Granér Marit

97

• Kardiologian dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys, 
erikoislääkärin johtamispätevyys
• Kliininen opettaja, HY; Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, HUS, Meilahden sairaala, Sydän- ja 
Keuhkokeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen, 2021
• Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen valtuuskunnan jäsen, 2019–2021
• Suomen Kardiologisen Seuran preventiojaoksen puheenjohtaja
Vaaliteemoja: 
Pitkä työura on tuonut laajaa kokemusta hyvin toimivista ja näkemystä kaipaavista asioista. Haluan olla mukana 
viemässä yhteisiä asioita eteenpäin: 1) Perusopetuksen laadusta ei saa tinkiä. Opiskelijamäärät!
2)  Kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta. 3) Kliinisen tutkimustyön arvostusta lisättävä. Mahdollisuus 
palkalliseen tutkimustyön tekemiseen. Rahoitusta pitää lisätä ja byrokratiaa keventää.
4) Lääkärikunnan työolojen muuttaminen niin, että lääkärit jaksavat tehdä työtään.          

Sisätautilääkärit ja neurologit -vaaliliitto
Sisätautilääkärit ja neurologit haluavat parantaa työoloja ja mahdollistaa eri urapolkujen valinnan niin 
julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Vaalimme myös mahdollisuutta sivutoimisen vastaanoton pitämiseen. 
Paljon päivystävinä erikoisaloina vaadimme päivystyspisteiden kuormittavuuden huomioimista tulevassa 
Lääkärisopimuksessa. SOTE uudistus vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen, myös meidän äänemme 
on tultava kuulluksi terveydenhuollon suurimman mullistuksen vaiheissa.
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Hartman Jari

Heikkola Merja

98
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• LL, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, Eksote
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Pääluottamusmies

Vaaliteemoja: 
Kollegiaalisuus -lisää ymmärrystä eri alojen ja eri sektoreilla toimivien lääkärien välille.
Selkeä lääkärisopimus -rivilääkärinkin pitäisi pystyä se ymmärtämään.
Hauskuus – töissä pitää pystyä myös viihtymään.

• LL, sisätautien erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri HUS Malmin sairaala

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Luottamusmies HUS/SISU/Malmin sairaala

Knutar Otto

Koivuviita Niina

100

101

• LL 2001, sisätautien erikoislääkäri 2007, endokrinologian erikoislääkäri 2009, diabeteksen hoidon  
 erityispätevyys 2009
• Ylilääkäri, Sisätautien klinikka, Vaasan keskussairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallituksessa v. 2014->, rahastonhoitaja

Vaaliteemoja: 
Haluan olla mukana varmistamassa, että on houkuttelevaa työskennellä hyvin toimivassa julkisessa 
terveydenhuollossa.

• Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, dosentti, EMBA
• Arviointiylilääkäri, VSSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Lääkäriliiton hallituksen jäsen
• SELYn hallituksen puheenjohtaja
• Lääkäriliiton Terveyspoliittisen jaoksen puheenjohtaja 

Vaaliteemoja: 
Lääkärijohtajuutta on tuettava riittävällä koulutuksella, palkkatasolla ja siihen varattavalla työajalla. 
Erikoislääkärien ura- ja sen mukainen palkkakehitys on turvattava.
Mahdollisuus eri uravalintoihin, kliinikko, kouluttaja, tutkija, johtaja. 
Työolosuhteet kuntoon. Tähän liittyy oleellisesti myös päivystysrasituksen järkeistäminen – yksi ratkaisu ei sovellu 
kaikkialle – mahdollisuus suurempaan paikalliseen sopimiseen turvattava. 
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Laiho Mia

Lainelehto Kati

102
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• LT, sisätautien erikoislääkäri, päivystyslääketieteen ja hallinnon erityispätevyys 
• HUS Akuutti, ylilääkäri (virkavapaalla), Kansanedustaja

Vaaliteemoja: 
3 lapsen äiti, sisätautilääkäri, nyt kansanedustajana virkavapaalla. Eduskunnassa toimin sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan varapj. Hoitoonpääsyn ja työvoiman saatavuuden parantamisessa keskeistä on lääkärin työn 
kuormittavuuden vähentäminen, työolot, seniorituki ja mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaansa. Tulevassa SOTE-
muutoksessa lääkäreiden ja Lääkäriliiton aktiivisuuden merkitys ovat keskeisessä asemassa järjestämisvastuun 
siirtyessä kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä uusille hyvinvointialueille. 

• Akuuttilääketieteen ja neurologian erikoislääkäri, LL
• Erikoislääkäri, Tays Acuta ja KHKS

Vaaliteemoja: 
Osa-aikaisen työnteon mahdollistaminen
Vuorotyössä jaksaminen, kohtuullinen kuormitus päivystysajan työssä

Laurila Sanna

Löppönen Minna

104

105

• Kardiologian erikoislääkäri
• Kardiologian erikoislääkäri, TYKS sydänkeskus

Vaaliteemoja: 
Päivystyspisteiden kuormittavuuden erot tulisi huomioida paremmin päivystysvuorojen järjestelyissä.

• LT, geriatrian ja yleislääketieteen el, muistisairauksien hoidon erityispätevyys

Vaaliteemoja: 
Erikoislääkäreitä työskentelee myös terveyskeskuksissa edustaen usein yksin erikoisalaansa. On tärkeää, että 
myös heidän etuaan valvotaan ja mahdollistetaan mm. ammatillinen kouluttautuminen ja verkostoituminen. 
Geriatreilta vaaditaan usein jopa ihmeiden tekoa vanhustenhuollossa, mutta aliresurssointia ei sillä korvata. 
Vanhusten hoidon ja palveluiden kehittämiselle on varattava työaikaa ja geriatrien tietotaitoa on käytettävä 
hyväksi kehitettäessä mm. sujuvaa ensihoitoa, osastohoitoa niin esh:ssa kuin terveyskeskuksessa ja palliatiivista 
hoitoa.
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Meinander Tuula

Nuutinen Heikki

106
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• Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
• Kardiologian osastonylilääkäri, Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaala; Käypä hoito -toimittaja, 
 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Sydänsairaala, Luottamusvaltuutettu 2018–2021
• SLL, Tampereen edunvalvontavaliokunnan jäsen 2013–2014
• NLY, Tampereen paikallisosaston aktiivi 2006–2011
Vaaliteemoja:
Vaihtoehtoiset näkökulmat on huomioitava hyvinvointialueiden suunnitelmissa ja toteutuksissa. 
Julkisomisteisten yhtiöiden toiminta, lääkärien erilaiset toimenkuvat ja mahdollisuudet sivutoimiin on turvattava. 
Tutkimuksen ja kehitysideoiden rahoitus sekä monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvat hoitosuositukset 
kustannusvaikuttavuuden ja luotettavan päätöksenteon perustana on säilytettävä.
Hyvässäkin TES:ssa on aina parantamisen varaa. D. No: 106. S. Lääkärihyvinvointia valinnanvapaudella!

• Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, VSSHP TYKS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Varapääluottamusmies

Vaaliteemoja: 
Erikoislääkärin palkan määräytymisen uudistaminen on toteutettava niin, että huomioidaan kliinisen kokemuksen, 
osaamisen ja tiedon lisääntyminen nousevana palkkatasona.

Paronen Samuli 

Peltoniemi Suvi

108

109

• Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen erityispätevyys (SLL) 
• Ammatinharjoittajalääkäri

Vaaliteemoja: 
Erikoislääkäreistä ei tehdä käytön jälkeen poisviskattavia pelinappuloita tai biljardipalloja pussiteltaviksi 
paisuvien hyvinvointikenttien loputtomasti vetäviin pusseihin. Lääkärien koulutusmäärän lisääminen ei ratkaise 
mitään. Myönnetään avoimesti keskittämisen myötä ilmaantuneet ongelmat ja mietitään niihin ratkaisuja. 
Asettamalla jyrkästi vastakkain julkinen ja yksityinen terveyden- ja sairaanhoito vedetään mattoa omien jalkojen 
alta. Tehostetaan edunvalvontaa, pidetään se missä kuuluu olla!

• Lääketieteen lisensiaatti (reumatologiaan erikoistuva lääkäri), Degree in International Economics and 
 Management
• Erikoistuva lääkäri, HUS, ja yksityinen ammatinharjoittaja, Mehiläinen

 Vaaliteemoja: 
Haluan vaikuttaa terveydenhuollon kehitykseen painottaen oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja inhimillisyyttä. 
Toivon että valtuuskunnassa saataisiin erikoistuvien ja hiljattain erikoislääkäreiksi valmistuneiden ääni 
kuulumaan paremmin. Erikoislääkärikoulutuksen oltava kaikkialla laadukasta ja erikoistuvia lääkäreitä kohdeltava 
tasapuolisesti hyvistä työolosuhteista, seniorituesta ja työaikojen noudattamisesta huolehtien. Haluan myös, että 
kliinisen työn ohessa voi halutessaan tehdä tutkimustyötä.
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Pohjonen Jussi

Valta Maija

110

111

• LL, sisätautien erikoislääkäri
• Sisätautien erikoislääkäri, koulutusvastuulääkäri, Tays

Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  SLL, Tampereen edunvalvontavaliokunta, puheenjohtaja
•  SLL, edunvalvontajaos, jäsen

• LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri
• Vs. osastonylilääkäri, hematologian pkl., Turun kaupungin sairaalapalvelut
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Lääkärien luottamusmies (Turun kaupungin sairaalapalvelut), JUKO, 2021-
• SLL valtuuskunta, jäsen, 2003–2006
• NLY paikallisosasto, pj. 2003–2004
Vaaliteemoja: 
Julkisen sektorin sairaalalääkäreille on turvattava työolot, joissa jaksaa koko työuran. Siinä onnistumme 
panostamalla hyvään ja moderniin johtamiseen, koulutusmahdollisuuksiin ja riittävään henkilökuntamitoitukseen. 
Aktiivivapaat ja osa-aikatyö tulee ottaa käyttöön aiempaa paremmin. Työnantajan kannattaa satsata omien 
lääkäreiden työoloihin. Inhimillinen työmäärä jättää aikaa oman työpaikan kehitystyölle.

Väänänen Antti

Yliaska Iina

112

113

• Infektiosairauksien erikoislääkäri 
• Osastonylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• LSHP:n pääluottamusmies
• Rovaniemen paikallisosaston johtokunnan jäsen
• Akavalaisten Lapin paikallisverkoston jäsen

Vaaliteemoja: 
Edunvalvonnassa on paljon haasteita, nyt kun SOTE aiheuttaa muutoksia organisaatioissa ja työnantajissa. 
Palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä. Työhyvinvointiin tulee panostaa. Lääkäriliittoon tarvitaan myös Lapin 
lääkäreiden edunvalvontaa.

• Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri
• Vs hallinnollinen apulaisylilääkäri, OYS Medisiininen tulosalue

Vaaliteemoja: 
 Virka-ajan ulkopuoliseen työhön liittyvissä päätöksissä tulisi enemmän kuulla aktiivisesti päivystäviä lääkäreitä!
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Arajärvi Ritva

114

• LKT, perheterapeutti, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Ylilääkäri, HUS, psykiatria; Lääkärikeskus Aava
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton Psykiatrian alojen alaosaston puheenjohtaja

Vaaliteemoja: 
Psykiatria on näyttöön perustuva lääketieteen ala, jonka paikka on muiden lääketieteen erikoisalojen joukossa. 
Lisää erikoistumispaikkoja psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen. Psykiatrien työolot ja päivystyskorvaukset 
kuntoon, tehtävänkuva selkiytettävä. Hoitoketjut kuntoon perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon - 
perustason matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja lisättävä psykiatriaa konsultoiden. Mielenterveyspalvelujen 
resursseja ja palvelujen saatavuutta vahvistettava sotessa.

Golan Kristiina

Hietala Elina

115

116

• LL, psykiatrian erikoislääkäri, EMBA
• Toimitusjohtaja, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsen, yksityissektorijaoksen jäsen
•  SELYn hallituksen ja valtuuskunnan jäsen
• Suomen Psykiatriyhdistyksen eettisen neuvoston jäsen (vv-14–19) 
Vaaliteemoja: 
Terveyspoliittinen vaikuttaminen on ainoa keino psykiatrien työmäärän, työolojen ja työnkuvan kohtuullistamiseen, 
eikä sitä voi jättää pelkästään julkisten toimijoiden harteille. Nykytilanne on katastrofaalinen ja sen korjaaminen 
vaatii vahvaa osaamista, uskallusta tehdä vaikeita päätöksiä – ja paljon ääntä. Lääkäriliitto on muutakin kuin ay-
toimija, Lääkäriliitto on kollegio. Me olemme kaikki samassa veneessä.

• Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys
• Erikoislääkäri Vanhan Vaasan sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2019–2021
• Suomen psykiatriyhdistyksen hallituksen jäsen 2020–2021
• SELYn valtuuskunnan jäsen 2019–2021

Vaaliteemoja: 
Työrauha, työturvallisuus ja mahdollisuus tehdä lääkärin työtä eettisesti kestävästi!

Suomen Psykiatrit -vaaliliitto

Mieli mukana!
Äänestä psykiatri vaikuttamaan terveyspolitiikkaan ja lääkärien edunvalvontaan.
Tutustu vaaliteemoihin www.psy.fi
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Holma Irina

Korhonen Marie
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• LL, LT, psyk.el
• HUS Neuro, Päihde, Gero Psykiatria ol ja el Kampin Aava 
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Suomen LL pääkaupunkiseudun paikallisosaston pj.
• Suomen LL Terveyspoliittisen valiokunnan jäsen 
• HUS, Psykiatrian toimialan varaluottamusmies
Vaaliteemoja: 
Kliinisessä työssä v:sta 1991 psykiatriassa ja erikoistunut, tehnyt tutkimusta ja väitellyt psykiatrian alalta sekä 
toiminut viime vuodet erilaisissa luottamustehtävissä. Psykiatrian asemaa pitää vahvistaa. Samalla yhteistyötä 
muiden erikoisalojen ja perusterveyden kanssa pitää vahvistaa ja kehittää. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
vaikuttaminen on keskeistä. Päättäjien tietoon riittävästi informaatiota ajankohtaisista tilanteista kentältämme, 
kehittämisen tarpeista ja muutosehdotuksia. 

• LL 2006, LT 2014, lastenpsykiatrian erikoislääkäri 2017
• Osastonylilääkäri, HUS lastenpsykiatria, pienten lasten psykiatrian yksikkö
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2018-
• Lastenpsykiatriyhdistyksen hallituksen varajäsen 2020-, sihteeri 2016–2020
• Lääkäriliiton Psykiatrian alaosaston hallituksen jäsen 2019-
Vaaliteemoja: 
Olen toiminut ensimmäistä kauttani Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsenenä. Luottamustyö on tuntunut erittäin 
mielekkäältä. Tärkeitä teemoja ovat erityisesti psykiatrian alojen kasvava lääkäripula, perustason palveluiden 
vahvistaminen ja sote-uudistuksen sisältö ja toteuttaminen, erityisesti mielenterveyspalveluiden osalta. 
Edunvalvonnan näkökulmasta tärkeitä aiheita ovat mm. sairaalalääkäreiden palkkakehitys, päivystystyön 
järjestäminen ja työn resursointi erityisesti työssä jaksamisen näkökulmasta.

Kärkkäinen Jukka

120

Kähäri Leena

119

• Psykiatrian erikoislääkäri
• Osastonylilääkäri, Tyks Psykiatria

Vaaliteemoja: 
Psykiatrian lääkäreiden työhyvinvointia parannettava. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteistyötä 
parannettava. Koulutusta perusterveydenhuollon psykiatriasta lisättävä. Konsultaatiotoimintaa on lisättävä 
yleisterveyteen. Psykoterapiatarjontaa on monipuolistettava, siinä työterveyshuolto on hyvä suunnannäyttäjä. 
Ratkaisuja jonojen purkuun, mikä kuormittaa lääkäreitä joka puolella, tavoitteena oikea-aikainen hoito. 

• LT, OTK, psykiatrian erikoislääkäri, hallinnon erityispätevyys
• Psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntija / THL ja yksityissektori
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Suomen Psykiatriyhdistys: Hallituksen jäsen, varainhoitaja 
• Suomen Lääkäriliitto: Valtion hallinto- ja valvontalääkärit -alaosaston johtokunnan puheenjohtaja
Vaaliteemoja: 
Mielenterveyden ja psykiatrian alan ammattilaisten asemaa on vahvistettava tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Psykiatrien mahdollisuutta tehdä sujuvaa yhteistyötä perustason ammattilaisten kanssa 
on parannettava. Erityisesti perusterveydenhuollon mielenterveysalan resursseja ja osaamista on lisättävä. 
Kaikki julkisen ja yksityisen sektorin resurssit tarvitaan mielenterveystyöhön huomioiden myös päihdehäiriöt. 
Hoitamaton mielenterveyspotilas on kallein potilas.
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Lahti Ilpo

Laitinen Reijo

121
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• Psykiatrian erikoislääkäri, dynaamisen psykoterapian dosentti
• Yksityislääkäri, Turun YTHS:n mielenterveyden ylilääkärin työstä eläkkeellä.
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ent. pj. 
• SELYn valtuuskunta

Vaaliteemoja: 
Psykiatria yksi lääketieteen tukijaloista. 
Perusterveydenhuoltoon ”matalan kynnyksen” psykiatrikonsultaatiot, säännöllinen psykiatrin ryhmätyönohjaus. 
Erikoistuville mahdollisuus psykoterapiakoulutukseen. 

• Psykiatrian erikoislääkäri, erityistason psykoterapeutti, teologian maisteri
• Yksityislääkäri omassa yrityksessä

Vaaliteemoja: 
Psykiatrian suurin ongelma on hoidon tarpeen ja tarjonnan välinen ristiriita. Nyt psykiatrisessa avohoidossa 
väestöpohjat yhtä psykiatrian erikoislääkäriä kohtaan liikkuvat kymmentuhannen yläpuolella ja hoitajamäärät 
on aliresursoitu. Tilanne ei korjaannu ennen kuin psykiatriaan saadaan koulutetuksi huomattava 
määrä lisää erikoislääkäreitä. Biologista lääketiedettä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa on hyvin, 
sosiaalilääketieteellinen ja erityisesti psykologinen puoli tarvitsee vahvistusta.                           

Vuola Tapani

Vähämurto Timo

123

124

• Psyk. el., seksuaaliterapeutti/Sexpo ry
• Yksityispsykiatri; tohtorikoulutettava/Helsingin yliopisto.

Vaaliteemoja: 
Psykiatripula uhkaa perusterveydenhuollonkin tukemista – ja perusterveydenhuollon aliresurssointi luo 
pullonkauloja (psykiatriseen) erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon resursseista on huolehdittava, sillä 
mielenterveystyöstä suurin osa tehdään siellä. Samaan aikaan psykiatreja on koulutettava lisää ja osaamista 
levitettävä koko terveydenhuoltoon: somaattisellakin puolella suuri osa potilaista oikeastaan tarvitsee (myös) 
mielenterveyteen tukea – ja se voi olla käynnin takanakin.

• Terveydenhuollon erikoislääkäri, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, Diplomi-insinööri (tuotantotalous), 
terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispätevyys
• Vs. Osastonylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vaaliteemoja: 
Laatu edellä, potilas keskiössä! Hoidon laatu ja osaamisen kehittäminen kuntoon yleislääkärin ja spesialistien 
yhteisellä osaamiskeskusmallilla. 
Palveluprosessi- ja johtajaosaamista päätöksentekoon. Kokenut julkisorganisaatioiden uudistaja, pulssilla 
lääkäreiden tulevaisuuden työelämästä.
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Angervuori-Pursila Tuula

125

• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Vastaava työterveyslääkäri Finla Työterveys Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Tampereen seudun työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen

Vaaliteema: 
Muuttuvassa työelämässä pitää pystyä palautumaan!

Juntunen Aulikki

Kopperoinen Tuomas

126

127

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Pirkanmaan vastaava työterveyslääkäri, Pihlajalinna.

Vaaliteemoja: 
Tavoitteena työssään viihtyvä autonominen lääkäri privaattisektorilla joustavasti

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Kehittäjäylilääkäri, Pihlajalinna

Työterveyslääkärit-vaaliliitto

Lääkäriliiton valtuuskunnassa vaikutamme työterveyslääkäreiden työoloihin ja edunvalvontaan.  Työ-
terveyshuoltoa on hyödynnettävä terveydenhuollon kehittämisessä. Työterveyshuollon erikoisala on 
huomioitava tulevassa, arkeemme vaikuttavassa SOTE-muutoksessa. Työterveyslääkärin autonomiasta 
ja työsuhdeturvasta on huolehdittava. Erikoisalana työterveyshuollon kiinnostavuuden tulee säilyä, ja 
erikoistumisen työterveyshuoltoon on oltava sujuvaa.
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Larkio Johanna

Lehtomäki Sanna

128

129

• LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Kesko konsernin johtava työterveyslääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  STLY:n hallitusjäsen ja taloudenhoitaja
• Kela työterveysfoorumin jäsen

Vaaliteemoja: 
Muuttuvassa yhteiskunnassa lääkäriprofession vahvistaminen ja terveyden lisääminen on tärkeää. Näihin 
vaikutetaan päätöksenteolla

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Savo-Karjalan vastaava työterveyslääkäri, Terveystalo

Vaaliteemoja: 
Rohkea vaikuttaja ja välittävä kollega
                

Martimo Kari-Pekka

Matintalo Pirjo

130

131

• Työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, työterveyshuollon dosentti, vakuutuslääketieteen 
erityispätevyys
• Osastonjohtaja, työeläkeyhtiö Ilmarinen
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Lääkäriliiton valtakunnallisen Työterveyslääkärit-alaosaston johtokunnan jäsen

Vaaliteemoja: 
Työterveyshuollon tulee näkyä Lääkäriliiton toiminnassa, oli kyse sitten osaamisemme hyödyntämisestä 
terveydenhuollon kehittämisessä tai lääkäreiden etujen valvonnassa. Tämä onnistuu vain äänestämällä aktiivisia 
työterveyslääkäreitä Lääkäriliiton valtuuskuntaan.

• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri Mehiläinen Työelämäpalvelut
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  SLL yksityissektorijaos 
•  SLL työterveyslääkärit alaosasto

Vaaliteemoja: 
Työterveyslääkärien edunvalvonta Lääkäriliitossa;  työterveyshuollon erikoisala muistettava palvelujärjestelmää 
kehitettäessä
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Pöyhönen Arttu

Pihlajamäki Minna

133

132

• LL, Itä-Suomen yliopisto, eMBA UEF
• Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri, Satucon Oy, Ylä-Savon sote -kuntayhtymä
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Iisalmen kaupunginvaltuutettu (kok.) 
• Iisalmen Kokoomus ry varapuheenjohtaja
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry hallituksen jäsen
Vaaliteemoja: 
Perusterveydenhuolto pelastetaan monella rintamalla: järkiperäistäminen tai leanaaminen, digitalisaatio, 
vahva työterveyshuolto, julkiselle sektorille houkuttelevuutta, organisaatioiden hyvien käytäntöjen 
vertailukehittäminen. HYTE-alueilla operatiivisten toimintojen yhtenäistämisen varmistaminen eikä liikaa 
politikointia. arttupoyhonen.fi

• LT, työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen, Työterveyslaitos, Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Duodecim, verkostovaliokunta

Vaaliteemoja: 
Ollaan yhdessä rakentamassa uutta SOTE-järjestelmää Suomeen kuuntelemalla ja huomioiden lääkäri 
asiantuntijat. Kaikenikäisten, mukaan lukien työikäisten, sujuvat hoitokokonaisuudet on taattava.

Rannisto Satu

Ruohola Esa

134

135

• Työterveyshuollon erikoislääkäri, kouluttajalääkäri, tohtorikoulutettava
• Työterveyslääkäri Finla Työterveys Tampere
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  SLL hallituksen jäsen
•  SLL Työterveyslääkärit-alaosaston puheenjohtaja, Terveyspoliittinen jaos, Professiojaos
• Tampereen Seudun Työterveyslääkärit jäsen

Vaaliteemoja: 
Työterveyshuolto kunniaan

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri /Pihlajalinna
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Työterveyslääkärit alaosasto, varajäsen   
• Valtakunnallinen johtokunta/ SLL

Vaaliteemoja: 
Työtä ja lääkäriyttä.
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Salonen Mika

Stengård Jari

136

137

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Pirte Työterveys ja Pihlajalinna Etäklinikka
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosaston johtokunta

Vaaliteemoja: 
Somehuutelijasta Vastuunkantajaksi!

• Terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkäri, työlääketieteen lisäkoulutus
• Ylilääkäri (emeritus), Työterveyslaitos
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Terveyspoliittinen valiokunta (Tyks erva-alue)
• Työterveyslääkäri -lehden toimittaja

Vaaliteemoja: 
Lääkäreiden työolot kuntoon, yhteistyöllä.
                       

Toom Minna

Tuovila Janne

138

139

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, Pirte, Tullinkulman työterveys Tampere
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Tampereen seudun työterveyslääkärit ry:n pj, 
• Lääkäriliiton Työterveyslääkärit-alaosaston johtokunnan jäsen

Vaaliteemoja: 
Työterveyslääkäreiden osaamista kannattaisi hyödyntää enemmän perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa. 

• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri/yleislääkäri, Oivallusvaara Oy

Vaaliteemoja: 
Reconnecting with nature.
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Vänni Toni

Välitalo Ilkka-Petri

141

140

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri, Terveystalo Kamppi / Kliininen opettaja, Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• STM Työterveyshuollon neuvottelukunnan jäsen
• STLY hallituksen sihteeri
• USTLY hallituksen puheenjohtaja

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen Rovaniemi
Luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
•  Työterveyslääkäri alajaoston johtokunnan varajäsen

Vaaliteemoja: 
Terveydenhuollon pirstoutumista, tehottomuutta sekä työkyvyttömyyskustannuksia vastaan! Lääkäreiden 
hyvien työolosuhteiden puolesta!

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.

Tutustu tarkemmin ehdokkaisiin sely.fi/vaalit/ehdokasesittely/

Vaikuta ja äänestä 
SELYn ja Työterveyslääkärien 

ehdokkaita 2-141 

 Erikoislääkäri 3/2021 • 31 vsk130



Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.

Tutustu tarkemmin ehdokkaisiin sely.fi/vaalit/ehdokasesittely/

Vaikuta ja äänestä 
SELYn ja Työterveyslääkärien 

ehdokkaita 2-141 

Erikoislääkärikoulutuksen uudis-
tuksen strateginen ohjaus kuuluu 
sosiaali- ja terveysministeriölle 
(STM), jonka vastuulle koulutus 

siirtyi vuonna 2015 opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä (OKM).  Samalla erikois-
lääkärin tutkinto muuttui pätevyydeksi. 
STM:n alaisen koordinaatiojaoston 
laatima erikoislääkärikoulutuksen toi-
menpideohjelma (1) kokosi kaudelle 
2017–2019 useita toimenpiteitä, joita 
kohti yliopistot ovat yhdessä tervey-
denhuollon organisaatioissa toimivien 
kouluttajien ja muiden sidosryhmien 
kanssa edenneet. 

Taulukossa 1 on jaoteltu toimenpi-
teet opiskelijavalintaan ja koulutusmää-
riin, koulutuksen rakenteeseen ja rahoi-
tukseen sekä koulutuksen sisältöön ja 
laatuun liittyviksi toimenpiteiksi. Tau-
lukon värit kuvaavat kirjoittajien näke-
mystä siitä, missä vaiheessa kunkin toi-

menpiteen kanssa juuri nyt etenemme.

Valintamenettely
Näkyvin uudistus tähän mennessä on 
ollut erikoislääkärikoulutuksen va-
lintamenettely, joka käynnistyi val-
takunnallisesti 1.1.2019 ja jota on jo 
ehditty kehittää annetun palautteen 
perusteella. Aiemmin erikoislääkäri-
koulutukseen pääsyyn riitti erikoistu-
jan ilmoittautuminen yliopistolle. Tä-
hän liittyi kuitenkin useita ongelmia, 
sillä osa ilmoittautuneista ei koskaan 
aloittanut koulutustaan eivätkä kou-
lutusmäärät kohdanneet palvelujärjes-
telmän tarpeita. Valtakunnallisesti oli 
myös mahdotonta seurata eri erikois-
aloille todellisuudessa erikoistuvia. 
Valintamenettelyllä halutaan arvioida 
hakijan motiivia ja valmiuksia erikois-
tua kyseiselle alalle. Erikoistujalle halu-
taan myös antaa mahdollisuus kokeilla 

Erikoislääkärikoulutuksen  
uudistus haastaa ja yhdistää!

Taina Autti
Professori
Diagnostis-terapeuttinen osasto, HY

Leila Niemi-Murola
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
Kliininen opettaja
Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen 
projektikoordinaattori
HY/Hyks

NÄKÖKULMA

Ymmärrys laadukkaan erikoislääkärikoulutuksen merkityksestä suoma-
laiselle terveydenhuollolle on viime vuosina nousut keskiöön lääkäri-
koulutuksessa. Tulevien erikoislääkärien koulutus onkin erikoislääkärien 
keskeinen tehtävä potilastyön ja muun työn lisäksi. Erikoislääkärikou-
lutuksen uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on turvata riittävä 
määrä osaavia erikoislääkäreitä eri erikoisaloilla ja siten turvata laadukas 
potilaan hoito. Uudistusta on valmisteltu valtakunnallisesti yhteistyössä 
koulutusta antavien yliopistojen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), 
palvelujärjestelmän sekä lääkärijärjestöjen kanssa. Viime vuosien aikana 
tehdyt toimenpiteet ovat herättäneet paljon keskustelua. Uudistukseen 
on liitetty paljon toiveita ja odotuksia, ja nyt sen käynnistyminen alkaa 
toivottavasti myös näkyä erikoistuvien ja kouluttajien arjessa. 
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valitsemansa alaa käytännössä ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä. Tämän 
lisäksi halutaan ohjata erikoistumis-
määriä niin erikoisalakohtaisesti kuin 
alueellisesti. Valintame-
nettely on työläydestään 
huolimatta osoittautu-
nut onnistuneeksi. Li-
sää valintamenettelys-
tä ja siihen liittyvästä 
koejaksosta löytyy valta-
kunnallisilta erikoislääkärikoulutuksen 
sivuilta (https://www.laaketieteelliset.
fi/ammatillinen-jatkokoulutus/opinto-
oikeuden-hakeminen).  

Koulutuksen käytännön toteutus
Erikoistumiskoulutuksen uudistukses-
sa on haluttu myös rahoituksen kautta 
vahvistaa yliopiston roolia ja yliopis-
tojen yhteistyötä niin keskenään kuin 
palvelujärjestelmän kanssa. Yliopistot 
ovatkin sitoutuneet valtakunnallisiin 
tavoitteisiin, ja elokuussa 2020 saim-

me ensimmäisen valtakunnallisen eri-
koislääkärikoulutuksen opinto-oppaan. 
Aiemmin useilla erikoisaloilla ei ollut 
yhteisiä tavoitteita, vaan valmistunei-

den erikoislääkärien osaa-
minen vaihteli. Yhteisesti 
sovittujen, valtakunnallis-
ten osaamistavoitteiden 
saaminen on merkittävä 
askel erikoistujien, kou-
luttajien ja palvelujärjes-

telmän kannalta. Erikoisalakohtaiset 
valtakunnalliset tavoitteet on määri-
telty verkkosivuilta löytyvässä Opinto-
oppaassa (2). 

Osaamisperustaisuus
Yksi uudistuksen keskisimmistä tavoit-
teista on ollut siirtyminen aikaperus-
taisesta erikoislääkärikoulutuksesta 
osaamisperustaiseen koulutukseen. 
Tähän asti koulutus on tapahtunut 
kisälli-mestariperiaatteella ajatuksena, 
että erikoistuja vuosien kuluessa kasvaa 

erikoislääkärin tehtäviin. Ohjattu oppi-
minen on monin paikoin ollut satun-
naista, tieto erikoistujan valmiuksista 
ei ole kulkenut koulutuspaikkojen vä-
lillä ja erikoistujat ovat usein kokeneet 
olevansa vain työvoimaa. Eri erikois-
alat ovat jo päässeet työn alkuun osaa-
mistavoitteiden määrittämisessä, ja 
erikoistumisen vaiheittaisen rakentu-
misen suunnittelu on alkanut. Uudis-
tuksen vauhdikkaan etenemisen takia 
yliopistot päättivät vuoden 2020 ke-
väällä erottaa erikoisalan vakiintuneet 
osaamistavoitteet määrittävän Opin-
to-oppaan ja vuosittain päivittyvän, 
koulutuksen käytännön toteutusta 
ohjaavan Arviointioppaan toisistaan. 
Tämänhetkinen tilanne on nähtävissä 
valtakunnallisilla erikoislääkärikoulu-
tuksen valtakunnallisilta sivuilta löyty-
vässä Arviointioppaassa (2).

Erikoislääkärikoulutusasetus (3) 
edellyttää osaamisen karttumisen do-
kumentointia. Erikoistuja toimii aluksi 
ohjaajan suoran valvonnan alaisena, ja 
suoriutumista koskevan luottamuksen 
lisääntyessä ohjaaja siirtyy kauemmas – 
toiseen huoneeseen, rakennukseen tai 
takapäivystäjäksi kotiinsa. Osaamista-
voitteiden sopimisen jälkeen erikois-
tujalle huolehditaan mahdollisuuksia 
kerätä käytännön kokemusta, hänen 
suoriutumistaan havainnoidaan suh-
teessa osaamistavoitteisiin ja valmen-
netaan erikoistujaa saavuttamaan ne. 
Erikoistumiskoulutukseen käytettyä ai-
kaa ei enää voida käyttää pelkästään jo 
opittujen työtehtävien suorittamiseen, 
vaan erikoistujia ohjataan toimimaan 
niissä tehtävissä, joiden omaksumiseen 
hän tarvitsee kokemusta ja harjaantu-
mista.

Osaamista tulee voida arvioida lä-
pinäkyvästi, mutta se ei saisi lisätä by-
rokratiaa. Haasteena on pohtia, mikä 
on osaamisen karttumisen riittävän 

      Näkyvin uudistus tähän 
mennessä on ollut erikoislää-
kärikoulutuksen valintame-
nettely. 

Opiskelijavalinta ja 
koulutusmäärät

Koulutusrakenne ja rahoitus Koulutuksen sisältö ja laatu 

Peruskoulutuksen tarve arvioidaan 
lähivuosina ministeriöiden ja 
yliopistojen yhteistyönä

Palvelujärjestelmään luodaan 
”koulutusväylät”

Erikoisalakohtaiset osaamistavoitteet 
ja koulutussisältö määritellään –> 
osaamisperustaisuus

Erikoislääkärikoulutuksen tarvearvio 
toistetaan (toteutunut) 

Lainsäädäntö uudistetaan 
joustavammaksi (50/50 sääntö, 
terveyskeskus-palvelu, tentti)
Sosiaali -ja terveysministeriön asetus 
55/2020 (toteutunut)

Koulutussopimukset 
(yliopisto-palvelujärjestelmä)
Laadun arviointi

Erikoislääkärikoulutukseen luodaan 
valintamenettely
Alkoi 1.1.2019 alkaen

Annetaan asetus 
EVO- koulutusrahoituksesta

Erikoistumiskoulutuksen sähköinen 
seurantajärjestelmä

Valintaa tukemaan tuotetaan 
materiaalia (järjestöt, yliopistot)

Rahoitus myös yliopistoille koulutuksen 
seurantaan ja ohjaukseen (toteutunut) 

Valtakunnallinen lokikirja

Valmistuville lääkäreille annetaan 
uravalinnan ohjausta

Oppimisen arvioinnin kehittäminen

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpideohjelman toimenpiteet vuosille 
2017-2019.

Taulukossa vihreällä taustalla esitetyt toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet, keltaisella taus-
talla esitetyt toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja punaisella taustalla esitetyt toimenpiteet ovat 
alkuvaiheessa.

 Erikoislääkäri 3/2021 • 31 vsk132



havainnoinnin määrä, joka pystytään 
toteuttamaan käytettävissä olevien 
voimavarojen avulla. Erikoistujan itse-
näisen toiminnan valtuuksia lisätään 
sitä mukaa, kun ohjaajien luottamus 
hänen osaamiseensa lisääntyy. Erityi-
sesti toimenpidealoilla korkean riskin 
toimenpiteissä tarvitaan enemmän ha-
vainnointeja ennen luottamuspäätök-
sen tekemistä kuin erikoisalan rutiini-
luonteisissa tehtävissä, joissa ohjaajan 
avustuksella jälkikäteen tehty korjaus-
liike on mahdollinen. 

Arvioinnin prosessissa tulisi myös 
huomioida koulutettavien ja koulut-
tajien oikeusturvakysymykset ristirii-
tatilanteissa. Kouluttajien valmiuksia 
osaamisen arviointiin on pyritty tuke-
maan ohjeistuksilla, joita löytyy valta-
kunnallisilta verkkosivuilta (5). Kaikki 
erikoislääkärit osallistuvat erikoistujien 
koulutukseen. Vaikka verkkokoulutuk-
sia onkin tarjolla (5), kouluttajana ke-
hittyminen on koko työyhteisön oppi-
mista. Kouluttajakoulutuksen saralla on 
edessä vielä valtava työmäärä. 

Nämä tavoitteet haastavat koko 
koulutusorganisaation ja siinä toimivat 
uuteen ajatteluun ja koulutuskulttuurin 
muutokseen. Tavoitteisiin ei myöskään 
päästä ilman vahvaa valtakunnallista si-
toutumista erikoislääkärikoulutuksen 
laadun parantamiseen. Valtakunnal-
linen yhteistyö yliopistojen sekä yli-
opistojen ja sidosryhmien välillä onkin 
avainasemassa uudistusten jalkautta-
misen kannalta. Uudistuksen läpivie-
minen edellyttää myös valtakunnallis-
ta sähköistä järjestelmää, joka etenee 
pilottivaiheeseen syksyllä 2021.

Kouluttajalääkärit
Ministeriöltä saatu rahoitus on anta-
nut yliopistoille mahdollisuuden tukea 
kouluttajalääkäreiden palkkaamista 
koulutuspaikkoihin. Kouluttajalääkäri-

toiminta on nyt käynnissä kaikilla yli-
opistopaikkakunnilla, heidän toimen-
kuvansa tosin vaihtelee 
jonkin verran erikoisaloit-
tain ja paikkakunnittain. 
Helsingissä kouluttajalää-
kärien tehtävät on kuvattu 
taulukossa 2. Tampereella 
kouluttajalääkärit ovat 
mm. osallistuneet valin-
tamenettelyn haastatte-
luosaan (4).

Taulukko 2. Kouluttajalääkärin tehtävät
1. Seuraa koulutusohjelman määrittämien 

osaamistavoitteiden toteutumista käytän-
nön työssä

2. Seuraa ohjauksen toteutumista erikoistu-
vien henkilökohtaisen opetussuunnitelman 
mukaisesti

3.  Osallistuu erikoistuvien lääkärien ohjauk-
seen ja osaamisen arviointiin 

4.  Seuraa, että palautekeskustelut toteutuvat 
työpisteen kouluttajien kanssa

5. Toimii yhteistyössä ja raportoi säännöllises-
ti erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöl-
le

6. Huolehtii erikoistuvien sujuvasta siirtymi-
sestä koulutusta antavien toimipisteiden 
välillä yhteistyössä kliinisten lähikouluttaji-
en kanssa

7. Ylläpitää henkilökohtaista vuorovaikutusta 
erikoistuviin.

Kouluttajalääkärit ovat avainasemassa 
uudistuksen implementoinnissa, sillä 
he pystyvät seuraamaan erikoistujan 
käytännön työskentelyä ja varmista-
maan, että tämä pääsee työskentele-
mään osaamistavoitteitaan edistävissä 
työtehtävissä. Erikoistujat ovat sekä 
opiskelijoita että työvoimaa, ja näiden 
kahden roolin välisen tasapainon löytä-
minen on erikoistujien antaman palaut-
teen mukaan ollut usein haasteellista. 
Erikoisalan kliinisten osa-alueiden asi-

antuntijoita on paljon, ja nämä lähioh-
jaajat vaihtuvat sijoituspaikkojen mu-

kana. Kouluttajalääkärit 
edustavat jatkumoa sa-
malla tavalla kuin eri-
koisalan koulutuksen 
vastuuhenkilö (useim-
miten professori), jäl-
kimmäinen etäämmällä 
ja kouluttajalääkäri eri-
koistujan arjessa muka-
na eläen.

Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että 
erikoisalat ja yliopistosairaalat ovat 
lähteneet hienosti mukaan uudistuk-
sen rakentamiseen. Paljon on jo tehty 
mutta paljon on vielä tehtävää. Valta-
kunnallisella tasolla koordinaatiojaos-
to valmistelee parhaillaan STM:n uutta 
toimenpideohjelmaa. Yliopistot ovat 
mukana hyvässä yhteistyössä muiden 
sidosryhmien kanssa.  Strategisilla ta-
voitteilla ei kuitenkaan ole merkitystä, 
jos kouluttajat terveydenhuollon orga-
nisaatioissa eivät saa riittäviä resurs-
seja niin ajallisesti kuin koulutukselli-
sesti haastavaan tehtäväänsä tulevien 
erikoislääkärisukupolvien kouluttajina.
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      Erikoistujat ovat sekä 
opiskelijoita että työvoimaa, 
ja näiden kahden roolin 
välisen tasapainon löytämi-
nen on erikoistujien antaman 
palautteen mukaan ollut 
usein haasteellista. 
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MITÄ ERIKOISLÄÄKÄRIN TULEE TIETÄÄ?
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Kuluneen vuosisadan aikana 
infektiotautien osuus sairas-
tuvuuden ja kuolleisuuden 
aiheuttajana on merkittävästi 

vähentynyt (1). Tähän ovat vaikutta-
neet asumisen väljentyminen, yhteis-
kuntahygienian paraneminen, vesi- ja 
viemärihuolto, mikrobien tartuntame-
kanismien tunteminen, diagnostiikan 
ja lääketieteellisen hoidon kehittyminen 
mutta myös antibioottien ja rokotusten 
käyttöönotto.

Infektiotautien vähentyessä niin sa-
nottujen ei-tarttuvien tautien merkitys 
on lisääntynyt. Näitä ei-tarttuvia tauteja 
ovat lihavuus, sydän- ja verisuonitaudit, 
diabetes, tulehdukselliset suolistosai-
raudet, eräät keskushermoston sairau-
det sekä allergiset sairaudet mukaan 
lukien astma. Matala-asteinen tuleh-
dus on näissä taudeissa merkittävässä 
osassa, vaikka tulehduksen aiheuttajaa 
ei tunnetakaan. 

Aikuisessa ihmisessä on satoja bil-
joonia bakteereita, painoltaan 1,0 – 1,5 
kg. Uusimpien laskelmien mukaan 
elimistön bakteerien määrä on hyvin 
lähellä omien solujemme määrää. Suo-
listossa on keskimäärin 1000–1200 eri 
bakteerilajia (2). Bakteeristo on hyvin 
yksilöllinen. Periaatteessa jokainen yk-
silö voidaan tunnistaa bakteeristostaan. 
Ihmisen suoliston bakteeriston on arvi-

oitu olevan kaikkein tiheimpiä baktee-
rien keskittymiä maailmassa. 

Epäterveellistä ruokavaliota on pi-
detty monien ei-tarttuvien tautien riski-
tekijänä. Ravinto ei kuitenkaan vaikuta 
pelkästään ihmisen elämään vaan myös 
elimistön bakteerien lajivalikoimaan, 
aineenvaihduntaan ja toimintaan. 

Ravintotottumusten muutosten 
lisäksi altistuminen ympäristön mik-
robeille on muuttunut. Kaupungissa 
syntynyt ja kasvava lapsi altistuu huo-
mattavasti vähemmän ympäristön ja 
eläinten mikrobeille kuin maaseudulla 
kasvanut. Ihmisen bakteeristoon on vai-
kuttanut myös maailman mittakaavas-
sa laaja antibioottien käyttö, 50 – 100 
miljardia päiväannosta vuodessa. Vuosi 
toisensa jälkeen jatkuessaan se on ai-
heuttanut merkittävän valintapaineen 
bakteeristoon.

Dysbioosi – tulehdus suoliston 
limakalvolla
Normaalissa terveessä bakteeristossa 
on vain pieniä määriä taudinaiheutta-
jia tai tulehdusta lisääviä bakteereita. 
Suolen seinämän pintasolut värekar-
voineen ja sen päällä oleva limakerros 
toimivat silloin normaalisti.

Muutokset bakteeriston koostu-
muksessa, ruokavaliossa ja mikrobial-
tistuksessa saavat aikaan tulehduksen 

Pentti Huovinen
bakteeriopin professori, ylilääkäri
Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto ja 
Laboratoriotoimialue, Tyks

Miten lääkäri voi suojella  
bakteeristoa?

Ihmisen bakteeriston terveysvai-
kutusten tutkimusta on kutsuttu 
uudeksi lääketieteen alaksi. Tähän 
on hyvät syyt. Kuluneiden kym-
menien vuosien aikana ihmisen 
altistuminen luonnon mikrobeille 
on vähentynyt, ruokavalio muuttu-
nut ja antibioottien käyttö jatkunut 
vuosi toisensa jälkeen runsaana. 
Antibiooteilla on suora vaikutus 
suoliston bakteeristoon. Ravinnon 
kuitu vaikuttaa suolen pintaa peit-
tävän limakerroksen toimintaan 
sekä bakteerien kykyyn tuottaa 
lyhytketjuisia rasvahappoja elimis-
tön solujen rakennusaineeksi ja 
energialähteeksi. Vaikka ruokavalio 
olisi suotuisa terveyttä edistävien 
bakteerien kannalta, bakteeriston 
lajistoon vaikuttaminen puuttuvia 
bakteereita antamalla on vasta 
alkuasteella. 



       Tärkeimmät keinot ehkäis-
tä dysbioosin syntymistä on 
lääkkeiden harkittu käyttö ja 
riittävän kuitumäärän turvaami-
nen ravinnossa.
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suolen pinnalla. Suolen bakteeristoa 
häiritsevät erityisesti antibioottihoidot, 
epäsuotuisat ruokavalion muutokset, 
infektiotaudit, ripulitaudit sekä ympä-
ristöstä limakalvoille joutuvat kemikaa-
lit ja myrkyt. Ne aiheuttavat vaurioita 
ensin suolta peittävään limakalvoon ja 
sen jälkeen suolen pintaan. Bakteerit, 
niiden osat tai aineen-
vaihduntatuotteet sekä 
muu suolen sisältö vuo-
taa limakalvon läpi ja 
aiheuttaa patologisen 
tulehdustilan, dysbi-
oosin. Tulehdustila 
provosoi immuunime-
kanismit, ja ne alkavat torjua suolen 
läpäisemiä bakteereja ja muita aineen-
vaihduntatuotteita (3). Pitempään jat-
kuessaan tämä tulehdus vaikuttaa koko 
elimistöön ja edistää tulehdustautien 
syntymistä.

Tärkeimmät keinot ehkäistä dysbi-
oosin syntymistä on lääkkeiden har-
kittu käyttö ja riittävän kuitumäärän 
turvaaminen ravinnossa.

1. Harkitse antibioottien käyttöä
Antibiootteja tulee käyttää aina kun on 
tarpeellista. Ne ovat henkeä pelastavia 
ihmelääkkeitä. Sen sijaan perusteeton 
antibioottien käyttö ei pelkästään lisää 
entisestään bakteerien antibioottire-
sistenssiä vaan myös altistaa potilaan 
suoliston bakteeriston ei- toivotuille 
muutoksille. Siksi ei ole yhdentekevää 
milloin ja miksi antibiootteja käytäm-
me. Avohoidossa on perusteelliset Käy-
pä hoito –suositukset yleisimpien infek-
tiotautien diagnostiikkaan ja hoitoon. 
Niitä seuraamalla noudatetaan yhdessä 
harkittuja hoitoperiaatteita.  

Uusimman tutkimustiedon valossa 
on mahdollista, että kymmenillä ylei-
sesti käytetyillä muillakin lääkkeillä 
kuin antibiooteilla on vaikutusta bak-

teeristoon (2). Siksi on hyvä seurata 
tarkasti myös tätä tutkimusta.

2. Pidä huolta ravinnon kuidun 
riittävästä määrästä
Ravinnon kuitu on tärkeä suolen pin-
nan limakerroksen hyvinvoinnille. Epi-
demiologisissa tutkimuksissa on to-

dettu riittävän kuidun 
saannin yhteys hyvään 
terveyteen. Vuositu-
hansia sitten ihmisen 
päivittäisessä ravin-
nossa arvioitiin kuitua 
olleen jopa 150 gram-
ma. Ravinnossa saadun 

kuidun määrä on kuitenkin vähentynyt 
nopeasti kuluneiden muutamien vuo-
sikymmenien aikana. Teollisuusmaissa 
kuidun saanti on vähentynyt jopa niin-
kin alas kuin 10 grammaan päivässä. 
Suomalaiset saavat päivittäin keskimää-
rin runsaat 20 grammaa kuituja. 

Miksi kuitu on terveellistä? Suolis-
ton bakteeriston tutkimus on omalta 
osaltaan avannut niitä mekanismeja, 
joiden kautta kuidun terveellinen vai-
kutus välittyy. Kuitu vaikuttaa baktee-
rien välityksellä kahdella tavalla: suoje-
lee suolen limakerrosta ja mahdollistaa 
lyhytketjuisten rasvahappojen tuotan-
non. 

Joitakin vuosia sitten kansainväliset 
tutkijaryhmän Cell-tiedelehdessä jul-
kaisemassa tutkimuksessa kuvattiin en-
simmäisen kerran, että kuidut edistävät 
terveyttä suolen bakteerien välityksel-
lä (4). Tutkijat antoivat laboratoriossa 
eri bakteerikannoista koottua ihmisen 
ulostetta muistuttavaa bakteeristoa 
mikrobittomille hiirille. Näitä hiiriä 
ruokittiin kuitupitoisella ravinnolla 
vain jaksoittain. 

Limakalvon suojeleminen: Kui-
dun puute johti siihen, että suoliston 
bakteerit alkoivat syödä suolen pinnal-

la olevaa limakerrosta ravinnokseen. 
Tämä johti koe-eläimillä suolen pinnan 
vaurioon ja sitä kautta tulehdusreaktion 
syntymiseen, dysbioosiin. Tutkimus on 
merkittävä siksi, että samalla osoitet-
tiin mahdollinen mekanismi ravinnon 
ja suolen tulehduksen välillä. 

Limakerroksen hyvinvoinnin kannal-
ta on tunnistettu parikin tärkeää bak-
teeria, Akkermansia muciniphila sekä 
Bacteroides caccae. Ne käyttävät ravin-
tonaan limakerroksen rakenteita, muun 
muassa O-glykaanimolekyylejä. Näiden 
rakenteiden väheneminen johtaa lima-
kerroksen ohenemiseen ja antaa mah-
dollisuudet tulehdusta lisäävien bak-
teerien toiminnalle. Siksi on olennaisen 
tärkeää, että limakerros uusiutuu sään-
nöllisesti. Sen edellytys on riittävä ja 
säännöllinen kuidun saanti ravinnossa, 
jotta limakerroksella on edellytykset 
pysyä kunnossa. Jos ravinnossa ei ole 
riittävästi kuituja, suolen bakteerit al-
kavat käyttää suolen pinnan limakalvon 
päällä olevaa limaa ravintonaan, mikä 
johtaa limakerroksen ohenemiseen, 
vaurioitumiseen ja dysbioosin synty-
miseen. 

Lyhytketjuisten rasvahappojen tuot-
taminen: Lyhytketjuiset rasvahapot 
ovat välttämättömiä suolen omien so-
lujen toiminnalle. Näihin toimintoihin 
kuuluu myös liman tuottaminen suo-
liston pinnalle. Lyhytketjuiset rasvaha-
pot eivät ole tärkeitä ainoastaan suolen 
limakalvon toiminnalle. Ne vaikuttavat 
suolen toiminnan lisäksi elimistön so-
lujen jakautumiseen, toimintaan sekä 
immuuniteettiin. Ne vaimentavat tu-
lehduksen syntymistä ja estävät syöpä-
solujen toimintaa. Lyhytketjuisilla ras-
vahapoilla on myös merkittävä osuus 
selitettäessä tulehdussairauksien ja 
syöpäsairauksien syitä. 

Nature Communications tiedeleh-
dessä julkaistiin 2015 merkittävä tutki-



       Kuitu vaikuttaa bakteerien 
välityksellä kahdella tavalla: 
suojelee suolen limakerrosta ja 
mahdollistaa lyhytketjuisten 
rasvahappojen tuotannon.
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mus kuitujen ja rasvan merkityksestä 
ihmisen terveydelle (5). Suolistosyövän 
esiintyvyys afrikkalaisperäisten amerik-
kalaisten keskuudessa on 65 tapausta 
100 000 henkeä kohti, kun vastaava 
luku Afrikassa maaseu-
dulla asuvilla on < 5. 
Tutkimuksessa vaihdet-
tiin afrikkalaisperäis-
ten amerikkalaisten ja 
Afrikassa maaseudulla 
asuvien afrikkalaisten 
dieetit kahdeksi viikok-
si niin että Afrikassa syötiin amerikka-
laista dieettiä ja Yhdysvalloissa afrik-
kalaista. Amerikkalaisessa dieetissä on 
runsaasti eläinperäisiä valkuaisaineita 
ja rasvaa sekä vähän kuituja. Afrikkalai-
sessa dieetissä tilanne on toisin päin. 

Amerikkalaista dieettiä syöviltä koe-
henkilöiltä mitattiin vain matalia pi-
toisuuksia lyhytketjuisia rasvahappoja 
ja korkeita pitoisuuksia suolisyöpää 
ennustavia biologisia merkkiaineita. 
Kun näiden kahden koeryhmän dieetit 
vaihdettiin päittäin kahdeksi viikoksi, 
amerikkalaisten suolistossa tapahtui 

muutos niin, että lyhytketjuisten rasva-
happojen määrä lisääntyi ja syöpämerk-
kiaineiden määrä väheni. Positiivinen 
vaikutus näkyi myös suolen pinnan 
tulehdusreaktion vähenemisenä. Tämä 

tutkimus osoittaa, että 
kuitupitoisen dieetin 
vaikutus näkyy posi-
tiivisesti jo kahden vii-
kon kuluessa dieetin 
muuttamisesta.

Faecalobacterium 
prausnitzii on tär-

keimmän lyhytketjuisen rasvahapon, 
butyraatin tuottaja. Muita tärkeitä 
bakteerien tuottamia lyhytketjuisia 
rasvahappoja ovat propionaatti, ase-
taatti ja sukkinaatti. Näiden kaikkien 
tuottamiseen tarvitaan lukuisa joukko 
erilaisia bakteereita (2).

3. Muut keinot estää dysbioosia
Antibioottien ja kuidun lisäksi meidän 
kannattaa torjua suoliston infektiosai-
rauksia, koska ne voivat aiheuttaa suo-
len seinämän vaurioita ja sitä kautta 
edistää dysbioosia. Monien ruoka-ai-

neiden on etenkin koe-eläintutkimuk-
sissa epäilty aiheuttavan dysbioosia, 
joten tätä tutkimuksen alaa kannattaa 
tulevaisuudessa seurata. Bakteerien an-
taminen täydentämään suoliston ”va-
jaata” bakteerilajistoa on toistaiseksi 
vasta alkutaipaleella. Ulosteensiirtoa 
käytetään vaikean antibioottiripulin 
hoidossa, mutta yksittäisten bakteeri-
en tai räätälöityjen bakteerisekoitusten 
antaminen on toistaiseksi kokeellisella 
asteella. 
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TAPAUSSELOSTUS

Nuorukaisen hengitystie-
infektio ja rintapistos

Identtiset teini-ikäiset nuorukaiset 
olivat terveyden perikuvia. Silloin 
parisenkymmentä vuotta sitten he  
harrastivat intohimoisesti kestä-

vyyttä vaativaa joukkuelajia juniorimes-
taruustasolla  toisiaan kirittäen ja tasa-
vertaisesti erinomaisesti menestyen. 

Kerran niihin aikoihin toiselle nou-
si moneksi päiväksi kuumetta jopa 39 
asteeseen saakka. Häntä yskitti ja rin-
takehällä tuntui satunnaisia pistoksia. 

Päivystyspoliklinikalla solakan nuo-
rukaisen kunto oli hyvä. Sydän sykki 
tasaisesti ja säännöllisesti 58 kertaa 
minuutissa, ja verenpaine oli 122/78 
mmHg. Tärykalvolämpö oli 37,8 oC. Si-

suskalujen taholta ei todettu erikoista. 
Korvat, nielu, kaula ja imusolmukkeet 
olivat normaalit, mutta paikoin rinta-
kehä aristi tunnustellessa. 

Pieni verenkuva oli kunnossa. Plas-
malitra sisälsi alle 5 mg C-reaktiivista 
proteiinia. Plasman transaminaasien, 
elektrolyyttien, kreatiniinin, glukoosin, 
troponiini-T:n ja kreatiinifosfokinaasin 
MB-fraktion määrät olivat viitealueilla, 
eikä sydämen kaikutkimuksessa havait-
tu erikoista.

EKG ja thoraxkuva ovat ohessa. 
Mikä koski rintaan ja aiheutti EKG-

muutoksia, ja millä se saatiin selville?
 

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG. 
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VASTAUS

Thoraxkuva oli normaali, mutta 
EKG:ssä oli ST-T-muutoksia. Ne oli-
sivat saattaneet sopia sydänlihaksen 
virustulehdukseen mutta myös urheili-
jan terveeseen sydämeen, sillä toistuva 
huippukuormitus aiheuttaa kohonneen 
verenkierron ja paineen seurauksena 
muutoksia sydämen massaan ja sekä 

mekaaniseen että sähköiseen toimin-
taan. Ne voivat heijastua monella ta-
valla EKG:ssä. 

Sitten oivallettiin, että luonto tar-
josi oikkunaan apua diagnostiikkaan. 
Kotonahan oli terve samanlainen mes-
tariurheilija eli identtinen kaksospari, 
oikeastaan potilaan kopio.

Hänet pyydettiin paikalle, ja kuvas-
sa 3 on häneltä otettu EKG. Sekin oli 

terveyden vahvistaen asiaan kuuluvasti 
jotakuinkin identtinen veljensä nauhan 
kanssa.

Sydänlihastulehdusta ei ollut. Rin-
tapistos oli vaaratonta epäilemättä li-
hasperäistä. EKG-löydökset liittyivät 
”sport heartiin” eli siis urheiluharras-
tukseen, jota sitten virustaudin paran-
nuttua mestarillisesti jatkettiin.

Kuva 3. Identtiseltä kaksosparilta otettu EKG.

Kuva 2. Tullessa otettu thorax-kuva.
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Narkolepsia on harvinainen 
neurologinen liikaunisuus-
sairaus. Sen keskeisiä piirteitä 
ovat poikkeava päiväaikainen 

väsymys, vireystilan vaihtelu, rikko-
nainen yöuni ja nukahtelutaipumus. 
Väsymys ja rattiin nukahtaminen ovat 
merkittävimpiä liikenneonnettomuuk-
sien syitä. Niiden on arvioitu aiheut-
tavan jopa noin 5-30% kuolemaan 
johtavista liikenneonnettomuuksista. 
Hereilläpysymistestillä (maintenance 
of wakefulness test, MWT) selvitetään 
vireystason ylläpitoa uni- ja vireystilan 
häiriöistä kärsivillä potilailla ajoterve-
yttä arvioitaessa.

Narkolepsia ja ajokyky
Vireystilan säätelyn häiriön lisäksi 
narkolepsian muita mahdollisia oireita 
ovat nukahtamis- ja heräämisvaiheen 
hallusinaatiot, unihalvaukset ja etenkin 
lapsilla sairauden alkuvaiheisiin liittyy 
usein myös voimakas painonnousu, 
joka voi lisätä myös unenaikaisten 
obstruktiivisten hengityshäiriöiden 
riskiä. Narkolepsiapotilailla voi esiintyä 
myös ns. automaattista käyttäytymistä, 
jolloin potilas saattaa jatkaa toimintaa, 
mutta tilanteen hallinta ja potilaan kes-
kittymiskyky sekä muisti tapahtumasta 
heikkenevät, ja virheiden mahdollisuus 
kasvaa. Useimmiten narkolepsiaa sai-

rastava tunnistaa vireystason laskun.  
Narkolepsia jaetaan kahteen eri 

sairausmuotoon: tyypin 1 ja tyypin 2 
narkolepsiaan. Tyyppi 1 narkolepsia 
aiheutuu hypotalamuksen oreksiini-
solujen tuhoutumisesta, jolloin  sel-
käydinnesteen oreksiinipitoisuus on 
poikkeavan alhainen. Tällöin muiden 
oireiden lisäksi ilmaantuu katapleksiaa, 
joka tarkoittaa äkillistä lihasjänteyden 
heikkenemistä eri ruumiin osissa taval-
lisimmin positiivisen tunnetilan yhtey-
dessä. Katapleksian oirekuva vaihtelee 
lieväoireisesta hankalimmillaan jopa  
kaatumiseen johtavana (1). Tyypin 2 
narkolepsiassa oreksiinipitoisuus on 
viiterajoissa eikä oireina ole kataplek-
siaa.

Narkolepsiaa sairastava tunnistaa 
usein, milloin vireystila on matala ja 
riski nukahtamiselle on suurentunut. 
Potilas pystyy myös kamppailemaan 
nukahtamista vastaan. Lyhyet päi-
väunet nostavat usein merkittävästi 
vireystasoa (1).  Aivan yhtäkkisiä en-
nakoimattomia nukahtelukohtauksia 
ei narkolepsiaan liity (vertaa esim. ta-
junnanhäiriö epilepsiassa). Tästä huo-
limatta vireystilan säätelyn ongelmat 
aiheuttavat merkittävän riskin liiken-
teessä (2). Ranskalaisessa aineistossa 
keskushermostoperäistä liikaunisuus-
sairautta sairastavien liikenneonnet-

Kansallinen suositus 
narkolepsiapotilaan ajokyvyn 
arvioinnista
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tomuusriski edellisen viiden vuoden 
aikana oli n. 2-3-kertainen terveisiin 
verrokkeihin nähden (3). Jos sairauden 
hoito oli jatkunut yli viisi vuotta, riski ei 
eronnut terveiden henkilöiden riskistä. 

Narkolepsian lääkinnällisenä hoitona 
on vireystasoa kohottava, yöunen yhte-
näisyyttä lisäävä ja katapleksiaa vähen-
tävä lääkitys . Lääkkeettömänä hoitona 
ovat mm. 1-2 päiväunet, säännöllinen 
uni- ja valverytmi, ruoka-
valio. Katapleksiaan hoi-
don teho on yleensä erit-
täin hyvä. Lääkityksestä ja 
lääkkeettömästä hoidosta 
huolimatta osalla poti-
laista vireystason sääte-
lyn ongelmat vaikuttavat merkittävästi 
toiminta-, työ- ja opiskelukykyyn, ajo-
kykyyn sekä elämänlaatuun.

Ajoterveyttä arvioidaan molemmis-
sa narkolepsian alamuodoissa samalla 
tavalla. Ajokykyä haittaavia narkolep-
sian oireita ovat lähinnä uneliaisuus, 
tahattoman nukahtamisen riski sekä 
tarkkaavuuden ja huomiokyvyn häiri-
öt. Esitettäviä ohjeita voidaan soveltaa 
myös neurologiseen liikaunisuussairau-
teen, idiopaattiseen hypersomniaan.

Hereilläpysymistesti (maintenance 
of wakefulness test, MWT)
MWT on erikoissairaanhoidossa käy-
tettävä kliinisen neurofysiologian 
tutkimus, jolla pyritään selvittämään 
henkilön kykyä pysyä hereillä yksi-
toikkoisessa tilanteessa päivän aikana. 
Tutkimukseen liittyy ongelmia. MWT 
tehdään virka-aikaan unilaboratorios-
sa, jolloin sen yleistettävyys ajotervey-
teen ja vireyden ylläpitokykyyn autoa 
tai esim. moottoripyörää ajettaessa eri 
vuorokauden aikoina eri liikennetilan-
teissa on haastavaa. Se on kuitenkin 
paras objektiivinen vireystason mitta-
usmenetelmä (4).

Narkolepsiapotilaan ajokyvyn 
arviointi
Kansallinen työryhmä, jossa on ollut 
edustettuna jokaisesta yliopistosairaa-
lasta neurologi, kliininen neurofysiologi 
ja lastenneurologi sekä keskussairaalan 
että yksityissektorin neurologi, on laa-
tinut valtakunnallisen ohjeen narko-
lepsiapotilaan ajoterveysvaatimuksista 
(sähköinen liite 1) sekä samalla yhte-

näisen MWT-lausunto-
pohjan (taulukko 1).

Narkolepsiapotilaan 
ajokyvyn arvioinnin te-
kee neurologi tai lasten-
neurologi, joka tuntee 
potilaan ja jolla on koke-

musta narkolepsiapotilaiden hoidosta.  
Yleisarvioinnissa kiinnitetään huomiota 
potilaan sitoutumiseen sairautensa hoi-
toon, sairauden vaikeusasteeseen, poti-
laan kykyyn osata arvioida vireystason 
laskut ja lääkityksen tehoon. Uni-valve-
rytmin olisi syytä olla mahdollisimman 
säännöllinen. Anamneesia otettaessa 
tulee kysyä aikaisemmista liikenneon-
nettomuuksista, ”läheltä piti” -tilanteis-
ta ja vireystasosta ajaessa. Jos ajokorttia 
ei ole, mutta potilas aikoo sitä hakea, tu-
lee arvioida vireystaso muissa päivittäi-
sissä tilanteissa. Potilaan haastattelun 
lisäksi apuna voidaan käyttää omaisten, 
opettajan/työnantajan tai muiden terve-
ydenhuollon työntekijöiden arviointia 
(työterveyslääkäri, neuropsykologi, toi-
mintaterapeutti). Katapleksia ei yleensä 
vaikuta ajokykyyn, ellei se ole vaikeus-
asteeltaan vaikea ja lääkehoidolle rea-
goimaton.

Narkolepsiapotilas ei voi saada R2-
ajolupaa. Jos diagnosointihetkellä po-
tilaalla on R2-lupa, hän menettää sen.

R1-ajoluvan myöntämisperusteet
Narkolepsiaa sairastavalle tulee teh-
dä  MWT ensimmäistä R1-ajolupaa 
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Narkolepsiapotilaan ajokyvyn arviointi

Laatinut: valtakunnallinen neurologijaosto, KNF-jaosto ja lastenneurologi-
jaosto

Narkolepsiapotilaan ajoterveyden arvio ensimmäistä R1 ajolupaa varten
Ajoterveyden arvion vastuu hoitavalla neurologilla 
MWT lääkityksen aikana. Potilaalla lupa nukkua oman normaalin aikatau-

lunsa mukaiset päiväunet. Ennen tutkimusta tarkistettava, että uni-valveryt-
mi ja narkolepsian lääkitys on optimaalinen tutkimusta ajatellen. 

MWT:n lähetteessä ja arvioinnissa käytetään kansallista yhtenäistä MWT:n 
lausunto- kaavaketta (liite 1)

Ajolupa voidaan myöntää, jos MWT:ssä nukahtamisviive on yli 33min ja se 
ei ole yhdessäkään osatestissä alle 20 min.

Jos MWT:ssä nukahtamisviive on ≥ 20 minuuttia, mutta alle 33 minuuttia, 
voidaan ajolupa myöntää, mikäli hoitavan neurologin arvion mukaan ei ole 
mitään muuta estettä ajamiselle ja tutkittava tiedostaa hyvin tilanteen. Tällöin 
arviossa erityisesti otettava huomioon MWT:n aikaiset mikrotorkahtelut,  
muut alentuneen vireyden tason merkit sekä potilaan oma tiedostus vireys-
tason laskuista.  Tarvittaessa voidaan tehdä vielä terveysperusteinen ajoky-
vyn arviointi. Tällöin lähetteeseen ajo-opettajalle merkitään kiinnitettäväksi 
huomiota huomiokykyyn ja tarkkaavuuteen väsymyksen lisäksi.

Jos MWT:ssa keskimääräinen nukahtamisviive on alle 20 minuuttia, ajo-
lupaa ei voi myöntää. 

Ajoterveyden arviointi narkolepsiapotilaalla, jolla on jo R1 kortti diag-
noosin saadessaan 

Hoitavan neurologin kliininen arvio
Traficomin ohjeen mukaan poikkeavaa nukahtamistaipumusta voidaan 

arvioida esim. seuraavilla kysymyksillä. Kuinka usein
– on kokenut itsensä väsyneeksi ajaessaan autoa?
– on joutunut läheltä piti -tilanteisiin ajaessaan autoa?
– on joutunut liikenneonnettomuuteen väsymyksen tai rattiin nukahta-

misen takia?
Tarvittaessa voidaan antaa suullinen ajokielto 3-6 kk, jona aikana lääkityk-

sen optimointi. Neurologin harkinnan mukaan MWT tai terveysperusteinen 
ajokoe.

Narkolepsia on aina este ryhmän R2 ajokortille. 
  

arvioitaessa. MWT- lähetteen tulisi 
sisältää vähintään taulukossa 1 olevat 
esitiedot kysymyksen asetteluineen. 
Tutkimuksen aikana potilaalla on lupa 
ottaa normaalin aikataulunsa mukaiset 
päiväunet sekä vireystasoa kohottavat 
lääkkeensä. 

R1-ajolupa voidaan myöntää, jos 
MWT:ssä keskimääräinen nukahtamis-
viive on 33 minuuttia tai pidempi ja se ei 
ole yhdessäkään osatestissä alle 20 min. 
Jos MWT:ssä nukahtamisviive on ≥ 20 
minuuttia, mutta alle 33 minuuttia, hoi-
tava neurologi voi myöntää R1-ajoluvan,  
mikäli hän arvioi esim. edellä esitetyn 
yleisarvion perusteella potilaan täyttä-
vän R1-vaatimukset. Tällöin arviossa on 
otettava huomioon myös MWT:n aikai-
set mikrotorkahtelut,  muut alentuneen 
vireyden tason merkit ja potilaan toi-
minta ylläpitääkseen vireyttä (esim. lii-
kehdintä) sekä potilaan oma tiedostus 
vireystason laskuista. Rattiin nukahta-
misen riski on lisääntynyt erityisesti 
potilailla, jotka eivät ole tiedostaneet 
nukahtamistaan MWT-tutkimuksen 
yhteydessä (5).

Tarvittaessa voidaan tehdä vielä 
terveysperusteinen ajokyvyn arvioin-
ti. Tällöin lähetteeseen ajo-opettajalle 
merkitään kiinnitettäväksi huomiota 
huomiokykyyn ja tarkkaavuuteen väsy-
myksen lisäksi. 

Jos MWT:ssa keskimääräinen nu-
kahtamisviive on alle 20 minuuttia, 
ajolupaa ei voida myöntää. Epäselvissä 
tilanteissa voidaan konsultoida nar-
kolepsian asiantuntijoita ja kansallisia 
ajokyvyn arviontiin erikoistuneita ajo-
poliklinikoita (esim. Tyksin ajopoli).

Mikäli potilaalla on jo R1-ajolupa 
diagnosointihetkellä, hoitava neurologi 
arvio kliinisen tilanteen vastaavalla ta-
valla kuin haettaessa ensimmäistä ajo-
korttia.  Arvioinnissa käytetään apuna 
myös Traficomin ohjeen mukaisia kysy-
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myksiä poikkeavasta nukahtamistaipu-
muksesta lääkityksen alaisena (sähköi-
nen liite 2). Tarvittaessa voidaan antaa 
suullinen ajokielto 3-6 kk, jona aikana 
tapahtuu lääkityksen optimointi. Mi-
käli potilas ei täytä suullisen ajoluvan 
loppumisen jälkeen ylläkuvattujen esi-
tietojen ehtoja tai optimoitukaan lää-
kehoito ei ole riittävä, ajokiellosta tulee 
tehdä viranomaisilmoitus. 

Jos narkolepsiaa sairastavalla on R1 
ajolupa tai hän saa sen vireystilan tut-
kimusten ja neurologin arvion jälkeen, 
häntä tulee informoida väsyneenä aja-
misen riskeistä ja kehottaa olemaan 
ajamatta väsyneenä. 

Kansallinen MWT lausuntopohja
Taulukossa 1 on esitetty kansallinen 
suositus MWT:n lähetteen sekä lau-
sunnon sisällöstä. Potilaan ilmoitus 
edellisen yön nukkumisajasta, arvio 

unenlaadusta sekä omasta uni-valve-
rytmistään viimeisen kahden viikon 
aikana ennen tutkimusta, ovat tärkeitä 
tietoja arvioitaessa vireystason laskua 
ja nukahtamistaipumusta MWT:ssä. Jos 
univalverytmi on viivästynyt, ensim-
mäinen MWT:n otos aamulla voi olla 
potilaan oman rytmin mukaisesti vielä 
nukkumisaikaan, jolloin luonnollisesti 
vireystaso on matalalla. Näillä esitie-
doilla voi olla merkitystä erityisesti, jos 
nukahtamisviive on 20-33 min. 
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Hoitamaton uniapnea lisää liiken-
neonnettomuusriskiä ainakin 
2,5-kertaiseksi. Iäkkäillä kul-
jettajilla onnettomuusriski ei 

näyttäisi olevan yhteydessä uniapne-
aan. Ammattikuljettajilla uniapnean 
esiintyvyys on muuta väestöä suu-
rempi. Väsymys on merkittävä liiken-
neonnettomuuksien riskitekijä, mutta 
uniapnean vaikeusasteen mittarina 
käytetty apnea-hypopneaindeksi (AHI) 
ei ennusta päiväväsymystä. Yöllinen 
hypoksemia, lihavuus, depressio ja 
metabolinen oireyhtymä ovat päivä-
väsymyksen riskitekijöitä. Univaje on 
tärkeä liikenneonnettomuuden riski-
tekijä (1,2). Mikään objektiivinen testi 
ei luotettavasti kerro liikenneonnet-
tomuusriskistä. Kokemuksen mukaan 
vapaaehtoisella ajokyvyn testauksella 
(90 min monotonista ajoa ja osittain 
kaupunkiajoa kokeneen ajo-opettajan 
kanssa) pystytään kuitenkin löytämään 

väsyneimmät virheitä tekevät tai alentu-
nutta vireyttä osoittavat kuljettajat (3).

Lähes 60 000 uniapneaepäilyn takia 
tutkitulla ranskalaisella, AHI:n perus-
teella määritellystä uniapnean vaike-
usasteesta riippumatta, väsymykseen 
liittyvä liikenneonnettomuusriski oli 
10-kertainen, mikäli potilas oli rapor-
toinut väsymyksestä autoa ajaessa. 
Miessukupuoli, ESS-uneliaisuusky-
selyn väsymyspisteet, aiempi läheltä-
piti-tilanne, levottomat jalat -oireet, 
muistiongelmat ja yöhikoilu ennustivat 
itsenäisesti väsymykseen liittyvää on-
nettomuutta. Pelkkä uniapnea ei ollut 
itsenäinen riskitekijä (2).

Mikäli uniapneapotilas käyttää 
CPAP-laitetta yli 4 h/vrk, sekä koettu 
että objektiivisesti mitattu päiväväsy-
mys ja kognitiivinen toiminta korjaan-
tuvat, ja liikenneonnettomuusriski 
pienenee yleisväestön tasolle (4). Tra-
ficomin ohjeen mukaan AHI:n ollessa 

Traficomin ajoterveyden  
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Tyks, Medisiininen toimialue, 
keuhkosairauksien vastuualue ja 
Erityisasiantuntija, Turun yliopisto, Kliininen 
laitos, Keuhkosairausoppi ja kliininen 
allergologia

Ulla Anttalainen
LT, dosentti, keuhkosairauksien ja 
allergologian erikoislääkäri, unilääketieteen 
erityispätevyys
Vs. osastonylilääkäri
Tyks, Medisiininen toimialue, 
keuhkosairauksien vastuualue ja Turun 
yliopisto

Ajoterveyttä arvioidaan ja seurataan pääsääntöisesti avoterveyden-
huollossa ryhmän 1 kuljettajilla kolmen vuoden ja ryhmän 2 kuljettajilla 
vuoden välein. Nukahtamistaipumusta voidaan arvioida kysymällä, kuinka 
usein kuljettaja on 1) kokenut itsensä väsyneeksi tai 2) joutunut läheltä 
piti -tilanteisiin ajaessaan autoa tai 3) joutunut liikenneonnettomuuteen 
väsymyksen tai rattiin nukahtamisen takia? CPAP-laitetta käyttävillä käyt-
tötuntien tulisi olla≥4 h/vrk. Esittelemme uuden Traficomin ajoterveysoh-
jeen soveltamisohjeen uniapneaa koskien.
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5-15/h ilman väsymysoireita, uniapnea 
ei todennäköisesti ole ongelma lii-
kenteessä. Jos AHI on >15/h, tarvitaan 
mahdollisesti tarkempi vireystilan ob-
jektiivinen arviointi tapauskohtaisesti 
arvioiden (5).

Ryhmän 1 kuljettajalla ei ole ajo-
oikeutta, jos hänellä on uniapneasta 
johtuva vaikea nukahtamistaipumus. 
Nukahtamistaipumusta voidaan arvi-
oida kysymällä kuinka usein kuljettaja 
on 1) kokenut itsensä väsyneeksi tai 2) 
joutunut läheltä piti -tilanteisiin ajaes-
saan autoa tai 3) joutunut liikenneon-
nettomuuteen väsymyksen tai rattiin 
nukahtamisen takia? Hoitovasteen to-
teamiseen saakka tulee antaa suullinen 
ajokielto, jos todetaan vaikea nukahta-
mistaipumus. Jos riittävää hoitovastet-
ta ei saavuteta 6 kuukaudessa, ajokyvyt-
tömyydestä ilmoitetaan poliisille.

Ryhmän 2 kuljettajalla ajoluvan es-
tää uniapneasta aiheutuva lievempi-
kin vireystilan häiriö, jonka tulisi olla 
varmistettu vireystilan 
ylläpitämistä mittaavilla 
tutkimuksilla tai vapaa-
ehtoisella ajokyvyn testa-
uksella. Jos tutkimuksissa 
vireystila on alentunut, 
annetaan hoitovasteen 
toteamiseen saakka suul-
linen ajokielto. Ryhmän 2 kuljettaja saa 
jatkaa ajamistaan, jos hänen uniapne-
ansa hoito on objektiivisesti arvioituna 
onnistunut ja vireystila on normaali. 
Ajokiellosta ilmoitetaan poliisille, jos 
vireystilan häiriö ei ole 6 kk hoidon ai-
kana korjaantunut ja vireystilan häiriö 
on varmistettu.

Uniapneaa sairastavien ryhmän 1 kul-
jettajien CPAP-hoidon tai muun hoidon 
tehoa ja hoitomyöntyvyyttä tulee seura-
ta säännöllisesti vähintään 3 vuoden ja 
ryhmän 2 kuljettajien vähintään vuoden 
välein.

Traficomin Ajoterveysohje itsessään 
ei ole velvoittava säädös, mutta siinä 
annetaan kansallisia tulkintoja velvoit-
tavasta ajokorttilainsäädännöstä. Tra-
ficomin ohjeet herättivät keskustelua 
keuhkolääkäreiden keskuudessa. Tyk-
sin Uni- ja hengityskeskuksen johdolla 
kansallinen uniapnean diagnostiikan 
ja hoidon koordinaatioryhmä laati so-
veltamisohjeen, jota Suomen Keuhko-
lääkäriyhdistyksen hallitus ja Suomen 
keuhkoprofessorit puolsivat ja jonka 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
asiantuntijat ovat hyväksyneet. Sovelta-
misohje on alla ja verkossa www.vsshp.
uhk.fi. Kuvassa 1 esitetään kaaviona ajo-
terveyden arviointia, jos anamneesissa 
on liikenneonnettomuus, muttei tie-
dossa uniapneaa tai uniapneaan ei ole 
hoitoa käytössä. Kuvassa 2 on uniapnea-
potilaan ajoterveyden arviointikaavio.

1) Ajoterveyden seuranta tapahtuu 
pääsääntöisesti työterveyshuollossa tai 
perusterveydenhuollossa (PTH). Huo-

lellisessa anamneesissa 
tulee ottaa huomioon po-
tilaan muutkin sairaudet 
kuin uniapnea ja ajaessa 
esiintynyt väsymys, vaa-
ratilanteet ja liikenneon-
nettomuudet. Lähettävän 
lääkärin tulee tarvittaessa 

antaa suullinen ajokielto, jos potilas on 
jo joutunut liikenneonnettomuuteen tai 
on ollut läheltä piti-tilanne tai ESS≥15 
tai lääkäri arvioi muulla perusteella, ett-
eivät ajoterveysvaatimukset täyty.

2) Keuhkolääkärin kannanottoa ei 
tarvita esim. tilanteessa, jossa henkilöl-
lä on R2-ryhmän ajokortti, mutta hän 
ajaa pelkästään henkilöautoa. Mikäli on 
epäilystä R2-luokan ehtojen täyttymi-
sestä, PTH:n hoitava lääkäri voi kirjoit-
taa suoraan lausunnon, jossa todetaan, 
etteivät R2-kortin terveysedellytykset 
täyty, mutta R1 täyttyvät.

3) Jos uniapnean takia lähetteellä 
tuleva potilas on jo joutunut liikenne-
onnettomuuteen tai on ollut läheltä 
piti-tilanne tai ESS≥15, hänelle tehdään 
vähintään 90 minuutin vapaaehtoinen 
ajokyvyn testaus tai hereilläpysymistes-
ti (MWT) tai Oslerin testi tai ajosimu-
laatiotesti (paikallisen käytännön mu-
kaan) 1 - 2 kk CPAP-hoidon aloituksesta 
ja siihen asti annetaan suullinen ajokiel-
to ajokorttiluokasta riippumatta. Jos 
testin tuloksen perusteella terveyden-
tila on riittävä ajamiseen ja uniapnean 
hoito onnistuu vähintään tyydyttävästi, 
suullinen ajokielto voidaan kumota.

4) Ammattikuljettajalla tulee jään-
nös-AHI:n hoidon aikana olla hoitomuo-
dosta (CPAP, uniapneakisko, kirurginen 
hoito, laihduttaminen) riippumatta alle 
10/h eikä potilaalla saa olla poikkeavaa 
päiväväsymystä. Poikkeavana päivävä-
symyksenä voidaan pitää ESS≥10 tai mi-
käli potilaalla esiintyy väsymystä päivit-
täin, kun aktiivisuus vähäistä ja tilanne 
vaatii kohtalaista keskittymistä (esim. 
autolla ajo, kokoukseen osallistuminen, 
elokuvien katselu). Mikäli nämä kritee-
rit eivät täyty, tulee vireystilaa arvioida 
edellä kohdassa 3) mainituilla testeillä. 

5) Mikäli potilaalle on yritetty elin-
tapaohjausta, CPAP-, uniapneakisko- ja 
asentohoitoa tuloksetta, ESS<10, hä-
nellä ei esiinny väsymystä päivittäin 
aktiivisuuden ollessa vähäistä ja tilan-
teen vaatiessa kohtalaista keskittymistä 
(esim. autolla ajo, kokoukseen osallis-
tuminen, elokuvien katselu), hänellä 
ei ole uniapnean lisäksi muita ajoter-
veyttä heikentäviä tekijöitä, hän ei ole 
joutunut liikenneonnettomuuteen eikä 
läheltä-piti-tilanteisiin ja hänen edellä 
kohdassa 3) mainituilla testeillä mitattu 
vireystilansa sujuu moitteetta, hän saa 
jatkaa ammattimaista ajoa AHI:sta riip-
pumatta. Mikäli lääkärillä herää epäily 
potilaan heikentyneestä kognitiivisesta 
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     Yöllinen hypoksemia, 
lihavuus, depressio ja me-
tabolinen oireyhtymä ovat 
päiväväsymyksen riskiteki-
jöitä.



suorituskyvystä, tehdään lisäksi neuro-
psykologinen tutkimus. Vireystilatestin 
uusimista vuoden kuluttua tulee harki-
ta.

6) Toiminta itsenäisellä hoitajapo-
liklinikalla. Mikäli itsenäistä uniap-
neahoitajan poliklinikkavastaanottoa 
pitävä hoitaja epäilee, etteivät potilaan 
ajoterveysvaatimukset täyty, hän antaa 
potilaalle suullisen ajokiellon, kirjaa sen 
sairauskertomukseen, lähettää tiedon 
kiireellisenä potilaan työterveys- ja ter-
veyskeskuslääkärille, pyytää potilasta 
pikaisesti varaamaan ajan työterve-
ys- tai terveyskeskuslääkärilleen ja/tai 
konsultoi saman tien vastuulääkäriä jat-
kotoimenpiteistä paikallisesti sovitun 
ohjeistuksen mukaisesti. 
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Kuva 1. Ajoterveyden arviointi, jos anamneesissa liikenneonnettomuus eikä 
uniapneaa tiedossa tai siihen ei hoitoa käytössä (mukailtu Bonsignore ym. ERJ 2020). 
ESS = Epworth Sleepiness Scale, DEPS = depressioseula, GHQ-12 = General Health 
Questionnaire (12-kohtainen), ISI = Insomnia Severity Index. Kyselyiden poikkeavien 
tulosten pisterajoina voidaan pitää seuraavia: ESS≥10, DEPS≥9, GHQ-12≥3, ISI≥15; ks. 
tulkinta tarkemmin Käypä hoito-ohjeista.
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Kuva 2. Uniapneapotilaan ajoterveyden arviointi (mukailtu Bonsignore ym. ERJ 2020). 
ESS = Epworth Sleepiness Scale, DEPS = depressioseula, GHQ-12 = General Health 
Questionnaire (12-kohtainen), ISI = Insomnia Severity Index. Kyselyiden poikkeavien 
tulosten pisterajoina voidaan pitää seuraavia: ESS≥10, DEPS≥9, GHQ-12≥3, ISI≥15; ks. 
tulkinta tarkemmin Käypä hoito-ohjeista.
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Ammattikuljettajan tulee täyttää vähin-
tään R2-ajokorttiryhmän terveys- 
 vaatimukset.Työterveyshuollolla 

on tärkeä tehtävä tukea ammattikul-
jettajan ajoterveyttä ja havaita ajoissa 
mahdollisia ajo- ja työkykyyn vaikutta-
via terveyshaasteita. On tärkeää, että 
arvioinnin tekevä lääkäri on perehtynyt 
liikennelääketieteeseen.

Ammattikuljettajan työ on henkisesti 
ja fyysisesti haastavaa työtä.  Kuljettajan 
tulee pystyä turvallisesti kuljettamaan 
raskasta ajoneuvoa hyvin erilaisissa 
liikenne- ja sääolosuhteissa. Lisäksi 
työhön kuuluu asiakaspalvelua ja osal-
la kuljettajista työtä varjostaa ajoittain 
myös väkivallan uhka. Työpäivät ovat 
usein pitkiä ja työvuorot epäsäännöl-
lisiä; ammattikuljettajien henkinen ja 
ruumiillinen stressi ja uupuminen on-
kin yleistä.

Kuljettajien terveydentila vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen. Ammattikul-
jettajien liikenneturmariskin on arvioi-
tu olevan moninkertainen verrattuna 
muihin kuljettajiin verrattuna (2, 3). 
Tämän lisäksi myös krooninen sairaus, 
joita ammattikuljettajilla on valitetta-
van usein, lisää riskiä liikenneonnetto-
muuteen.  

Ammattikuljettajan epäsäännölliset 
työajat ja riittämätön palautumisaika 
lisäävät riskiä sairastua mm. sepelval-
timotautiin ja aikuisiän diabetekseen 

(4).  Terveysongelmana on usein ylipai-
no. Esimerkiksi linja-autonkuljettajilla 
on ylipainoa ja sydän- ja verisuonisai-
rauksia keskimääräistä enemmän ver-
rattuna muuhun väestöön verrattuna. 
Varsin usein liikuntaharrastukset jäävät 
helposti taka-alalle vuorotyön vuoksi ja 
ruokailurytmi saattaa olla epäsäännöl-
linen.

Ammattikuljettajan vireystilan tulee 
olla moitteeton koko työvuoron ajan 

Ammattikuljettajan hyvä  
terveys on liikenneturvallisuu-
den kulmakivi

Minna Lipasti
Työterveyshuollon ja yleislääketieteen 
erikoislääkäri, Aito työterveys

Alpo Vuorio
Dosentti, työterveyshuollon erikoislää-
käri, Mehiläinen Airport; Oikeuslääke-
tieteen laitos Helsingin Yliopisto

Taulukko 1. Ammattikuljettajien 
erityishaasteita

Erityisiä ajoterveys vaatimuksia 
ammattikuljettajille

Työn edellyttämät työvuorot (vuorotyö, 
yötyö)

Ajoneuvoon ja viestintään liittyvien teknis-
ten järjestelmien hallinta 

Erilaisten kelpuutuksien ylläpito
Mahdollisiin matkustajiin liittyvät haasteet 

(väkivalta, kommunikaatio)
Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät 

riskit
Ajoneuvon hallinta ahtaissa lastausolosuh-

teissa
Pitkiin ajomatkoihin liittyvät vireystila 

ongelmat
Lähde: (1) National Transport Commission Australia 

(2017)
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onnettomuusriskin pienentämiseksi 
(5). Tämän vuoksi palautumisajat ja 
riittävä yöuni ovat erityisen tärkeitä.  
Yleinen ongelma kuljettajilla on liian 
vähäinen yöuni. Ongelmaa pahentaa 
usein ammattikuljettajien uniapnea (6).

Ammattikuljettajan liikenneter-
veyden arvioinnissa tulee pystyä arvi-
oimaan usein useampien sairauksien 
yhteisvaikutuksia ajoterveyteen ja lii-
kenneturvallisuuteen (1). On tavallista, 
että jatkoselvittelyissä hyödynnetään 
eri erikoisalojen konsultaatioita sekä 
tarvittaessa myös terveysperusteista 
ajokyvyn arviointia. Haastavimmissa 
tapauksissa ammattikuljettaja voidaan 
lähettää myös vaativimmissa tapauk-
sissa ajopolin moniammatillisen tiimin 
ajokykyarvioon Turkuun tai Helsinkiin.

Tieliikenteen kuljettajia koskevat 
terveysvaatimukset perustuvat EU:n 
Ajokorttidirektiiviin, ajokorttilakiin 
sekä lakiin taksinkuljettajien ammatti-
pätevyydestä.  Ammattikuljettajan on 
aina täytettävä vähintään ryhmän 2 (R2) 
terveysvaatimukset (7). Toisin kuin 
henkilöautokorttia haettaessa tehdään 
aina lääkärintarkastus ensimmäistä ker-
taa haettaessa R2-ajokorttia. 

Ammattikuljettajilla voi olla myös 
työnantajan määrittelemänä tiukempia 
terveysvaatimuksia. Näiden vaatimus-
ten tulee perustua ammattikuljettajan 
työn riskien ja terveydellisten vaiku-
tusten tuntemiseen. Kuljettajan tulee 
myös itse arvioida omaa ajankohtaista 
ajokuntoa ennen ajotyön aloittamista 
sekä ajotyön aikana. Tyypillisesti sai-
rauksien lisäksi päivittäistä ajokuntoa 
heikentävästi voivat vaikuttaa väsymys 
sekä vireystilaan vaikuttavien lääkkei-
den käyttö. Kuljettajan oman vastuun 
merkitys on otettu huomioon myös 
tieliikennelaissa. Tieliikennelain 17 §:n 
mukaan ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta 
sairauden, vian, vamman, väsymyksen 

tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta 
vastaavasta syystä puuttuvat siihen tar-
vittavat edellytykset. 

Ammattikuljettajien 
työterveyshuolto
Maantiekuljetusala ja sitä tukevat toi-
mialat työllistävät kaikkiaan noin 100 
000 henkilöä Suomessa. Suurin osa 
Suomen autoliikennealan yrityksistä 
on pieniä (8). Esimerkiksi tavaraliiken-
neyrityksiä on Suomessa noin 10 000 
ja niistä lähes puolet (47%) liikennöi 
yhdellä autolla. Yrityksistä 39 % on 2-5 
auton yrityksiä ja yli 5 auton yrityksiä 
on 14 %. Linja-autoliikenteen yrityksiä 
on puolestaan noin 800, joista yli 50 % 
liikennöi 1-10 linja-autolla (9). Yksityis-
yrittäjän ei ole pakko hankkia itselleen 
työterveyshuoltoa. Tämän seurauksena 
ajoterveydenseuranta jää valitettavan 
usein harvoin toistuvien ajokorttitar-
kastuksien varaan. Ammattikuljettaji-
en osalta olisi kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeää, että kokonaisarvio ajotervey-
destä tehtäisiin työterveyshuollossa tai 
muuten pitempiaikaisen hoitosuhteen 
perusteella ja lausunnon antaja olisi pe-
rehtynyt liikennelääketieteeseen.

Ammattikuljettajan työkyvyn ja 
ajoterveyden seurannassa työterveys-
huollolla on oleellinen 
rooli (8, 10). Työnantajan 
tulee määritellä yhdessä 
työterveyshuollon kanssa 
kuljettajan työhön perus-
tellusti kuuluva terveys-
tarkastustarve. Tällöin huomioidaan 
sekä ajamiseen että yleisimmin työter-
veyden liittyvät määräykset sekä viran-
omaisten ohjeet. Työturvallisuuslain 
11 § mukaan työtä, johon liittyy suuri 
tapaturman vaara, saa tehdä vain hen-
kilö, joka on erikseen todettu tehtävään 
sopivaksi. Tämä koskee paitsi tehtävän 
edellyttämää koulutusta ja perehdytys-

tä, myös terveydentilaa ja siihen rinnas-
tettavaa henkilökohtaista sopivuutta. 
Valtioneuvoston asetuksen 708/2013 
7 § mukaan terveystarkastus on järjes-
tettävä työn terveydellisten erityisvaa-
timusten perusteella. Tämän lisäksi 
terveystarkastuksen tarve sekä tiheys 
perustuu työssä tai työolosuhteissa to-
dettuun erityiseen sairastumisvaaraan 
liittyen työssä altistumiseen. Esimerk-
kejä altisteista ovat yötyö, melu, tärinä, 
ja kemikaalit. 

Kun arvioidaan työn erityisiä ter-
veysvaatimuksia, voidaan perustellus-
ti lähtökohdaksi ottaa viranomaisten 
määrittelemät vähimmäisvaatimuk-
set. On kuitenkin huomioitava, että 
toimintaympäristökohtaisen riskiana-
lyysin niin vaatiessa vaatimustaso voi 
olla korkeampi. Riskinarvioinnista ja 
-hallinnasta vastaa työnantaja. Ter-
veydellisen sopivuuden arviointiin 
työnantajan tulee käyttää työtervey-
denhuollon asiantuntijoita. Työn tun-
temisen edellytyksenä on huolellinen 
työpaikkaselvitys riskinarvoineen. Am-
mattikuljettajien on käytävä terveystar-
kastuksissa säännöllisesti ajokorttitar-
kastusten lisäksi. Työterveyshuoltolain 
13 § mukaan: ”Työntekijällä on velvol-
lisuus osallistua terveystarkastukseen 

1) hänen terveydentilansa 
selvittämiseksi erityis-
tä sairastumisen vaaraa 
aiheuttavassa työssä tai 
työympäristössä tai 2) 
hänen työ- tai toiminta-

kykynsä selvittämiseksi työstä aiheu-
tuvien, terveydentilaan kohdistuvien 
vaatimusten vuoksi.”

Työterveyshuollon ensisijaisena 
tehtävänä on tukea ammattikuljettajan 
työkykyä ja ennaltaehkäistä mahdolli-
sia terveys- ja työkykyriskejä. Jokaisella 
vastaanottokäynnillä on myös arvioita-
va ammattikuljettajien ajoterveysvaa-
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timusten täyttymistä. Ammattikuljet-
tajan sairastuessa kuljettaja olisi usein 
kykenevä tekemään terveydentilan puo-
lesta muuta kuin kuljetustyötä, mutta 
varsinkaan pienemmissä yrityksissä ei 
yleensä ole muuta työtä tarjolla kuin 
kuljetustyötä. Ajoterveyttä kannattaa 
tukea vahvasti koko työ-
uran aikana. Määräai-
kaisterveystarkastukset 
olennainen osa saira-
uksien ennaltaehkäisyä. 
Erityisesti henkisen jak-
samisen huomioiminen 
on tärkeää. Työterveyshuollolla on 
myös tärkeä tehtävä päihteettömyyden 
tukemisessa ja tarvittaessa seurannas-
sa. Parhaimmillaan ammattikuljettaja 
uskaltaa matalalla kynnyksellä ottaa yh-
teyttä työterveyshuoltoon muutoinkin 
kuin terveystarkastusten yhteydessä, 
jotta mahdollisiin terveysongelmiin 
pystyttäisiin ajoissa vaikuttamaan. 

Ikääntyvä ammattikuljettaja
Ikääntymisen merkitys liikennetur-
vallisuudelle kasvaa yleisesti noin 65 
ikävuodesta eteenpäin. Ammattikul-
jettajien kohdalla iän merkitys on kui-
tenkin monisyisempi kokonaisuus (11). 
Tällä hetkellä merkittävällä osalla yli 
65-vuotiaista kuljettajista on R2-ajo-
kortti. Heistä osa tekee satunnaisesti 
tai jopa kokoaikaisesti ammattikul-
jettajan työtä. Iäkkäiden kuljettajien 
aiheuttamien vakavien liikenneonnet-
tomuudet liittyvät usein havainto- ja 
ajovirheisiin sekä sairauskohtauksiin. 
Iäkkäiden kuljettajien ajoterveyden ar-
viointiin liittyy erityisesti kognitiivisten 
toimintojen osalta. Verisuoniterveyden 
arvioiminen on myös aina tarpeen. Va-
litettavasti usein iäkkäät kuljettajat toi-
mivat keikkatyyppisesti työtehtävissä, 
ilman työterveyshuollon tukea (12). 
Usein heidän ajoterveyttään ei näin ol-

len arvioida säännöllisissä terveystar-
kastuksissa. Usein työnantajalle näissä 
tapauksissa riittää voimassa oleva ajo-
kortti, vaikka siihen liittyvät tarkastuk-
set tapahtuvat hyvin harvoin ja ovat 
varsin pintapuolisia, varsinkin jos niitä 
tekee satunnainen kuljettajan terveyttä 

kunnolla tunteva lääkäri. 
Ajokorttiryhmässä 2 laa-
jennettu lääkärinlausun-
to vaaditaan, kun hakija 
on täyttänyt 68 vuotta, ja 
tämän jälkeen lausunto 
vaaditaan vähintään kah-

den vuoden välein. 
Liikennelääketieteen erityispäte-

vyyteen tähtäävä pätevöitymisohjel-
ma on tarkoitettu kaikille Suomessa 
laillistetuille lääkäreille (https://www.
laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/
erityispatevyydet/liikenne/). Erityispä-
tevyyttä voi suositella kaikille, eritysesti 
ammattikuljettajien ajoterveyttä arvioi-
ville lääkäreille
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     Usein iäkkäät kuljettajat 
toimivat keikkatyyppisesti 
työtehtävissä, ilman työter-
veyshuollon tukea.
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