Suomen yleislääketieteen yhdistys ry
Vuosikertomus vuosi 2018
Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n (SYLY) tarkoituksena on edistää yleislääketiedettä erikois-, opetus-, tutkimus- ja tieteenalana sekä kehittää yleislääketieteen erikoislääkäreiden työtä.
Se toimii maamme yleislääketieteen erikoislääkäreiden yhdyselimenä pyrkien toiminnallaan vahvistamaan jäsentensä ammatillista ja tieteellistä identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Käytännön
työstä vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokouksissaan suunnittelee, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja yleislääketiedettä ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä koskevissa asioissa.
Sähköpostitse tapahtuvassa asioiden valmistelussa ovat keskustelupohjan laajentamiseksi mukana
myös hallituksen varajäsenet. Yhdistys osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen
yleislääkärien yhteistyöhön sekä pitää yllä yhteyksiä myös alan maailmanjärjestön toimintaan.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2018 Helsingissä.
Vuoden 2018 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;
JÄSEN
VARAJÄSEN
Erovuoro
Seija Eskelinen, puheenjohtaja

3/2020

Aleksi Varinen, varapuheenjohtaja

3/2020

Päivi Saukkosalmi (ent. Kahila)

Hannu Vessari

3/2020

Katri Hollmen

Nina Tusa

3/2020

Juha Auvinen

Tero Kujanpää

3/2020

Kalle Saikkonen

Ari Mönttinen

3/2021

Merja Laine, kv -asioiden sihteeri

Marko Raina

3/2021

Tiina Vuorio

Päivi Korhonen

3/2021

Pirkko Salokekkilä

Suvi Vainiomäki

3/2019

Mikko Purhonen

Pieta Sundqvist

3/2019

Kati Retsu-Heikkilä

Markku Satokangas
(ent. Lehikoinen)

3/2019

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi HT Ville Tyni.
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Hallituksen toiminta
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuosikokousta edeltäneessä kokoonpanossa ennen vuosikokousta
kolme kertaa. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin seuraavasti: Seija Eskelinen (pj) 3/3, Tuomas Koskela 3/3, Aleksi Varinen 3/3 (Hannu
Vessari 0/3), Katri Hollmen 2/3 (Nina Tusa 0/3), Juha Auvinen 1/3 (Tero Kujanpää 0/3), Kalle
Saikkonen 3/3 (Ari Mönttinen 0/3), Merja Laine 3/3 (Marko Raina 0/3), Merja Ellilä 3/3 (Päivi
Korhonen 0/3), Pirkko Salokekkilä 2/3 (Tiina Vuorio 0/3), Mikko Purhonen 1/3 (Pieta Sundqvist
0/3), Kati Retsu-Heikkilä 2/3 (Markku Satokangas (ent. Lehikoinen) 0/3)
Vuosikokouksessa valittu hallitus kokoontui viisi kertaa. Skype:n kautta kokoonnuttiin kerran
21.5. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouksiin
seuraavasti: Seija Eskelinen (pj) 4/5, Aleksi Varinen 5/5, Päivi Saukkosalmi (ent. Kahila) 3/5
(Hannu Vessari 0/5), Katri Hollmen 3/5 (Nina Tusa 0/5), Juha Auvinen 4/5 (Tero Kujanpää 0/5),
Kalle Saikkonen 3/5 (Ari Mönttinen 2/5), Merja Laine 3/5 (Marko Raina 0/5), Tiina Vuorio 4/5
(Päivi Korhonen 0/5), Pirkko Salokekkilä 2/5 (Suvi Vainiomäki 2/5), Mikko Purhonen 1/5 (Pieta
Sundqvist 1/5), Kati Retsu-Heikkilä 4/5 (Markku Satokangas (ent. Lehikoinen) 0/5)
Hanasaaren ideointipalaveri
Hallituksen kokous 7/2018 ja ideointipalaveri pidettiin ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa Hanasaaressa 12-13.10.2018. Kokoukseen kutsuttiin myös varajäsenet. Tilaisuuteen osallistuivat Seija Eskelinen (pj), Aleksi Varinen (vpj), Juha Auvinen. Katri Hollmen, Päivi Saukkosalmi, Mikko Purhonen, Kati Retsu-Heikkilä, Tiina Vuorio, Pieta Sundqvist ja Suvi Vainiomäki.
Ideointipalaverin tuloksena oli aloittaa selvitystyö nettisivujen uudistamiseksi. Palaverissa todettiin yleisinä ulkoasuun liittyvinä toiveina seuraavaa: Yhdistyksen nimi isolla etusivulla ja taustalle
jokin aiheeseen liittyvä miellyttävä taustakuva. Ajatuksena olisi, että taustakuvina olisi 7 ydinaiheeseen liittyvää kuvaa ja selitykset. Yläpalkkiin voisi tulla selkeät alasvetovalikot. Sivujen tulisi
toimia hyvin sekä pöytäkoneella, että mobiililaitteella. Lisäksi keskusteltiin mahdollisista muista
ominaisuuksista kuten mahdollisuudesta erilliseen intranetti-alueeseen, johon voitaisiin tallettaa
tietoa, johon pääsy vain jäsenille. Sivuille kaavailtiin myös syötteitä sosiaalisesta mediasta. Ensisijaisesti ainakin SYLY:n hallitusten jäsenten Twitter-tileiltä niin, että tietyllä hastagilla (esim.
#SYLY) päivitykset tulisivat automaattisesti nettisivulle näkyviin. Sivuilta voisi löytyä myös tärkeimmät tapahtumat sisältävä kalenteri. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta saada matkaraportit
jne. näkyviin blogityyppisesti yhdistyksen sivuille. Päätettiin selvittää myös, onko sivuille mahdollista saada näkyviin Scandinavian Journal of Primary Health Caren uusimmat tieteelliset artikkelit otsikkotasolla. Sovittiin, että Tiina Vuorio laatii tarjouspyynnön nettisivuista.
Lisäksi keskusteltiin koulutusasioista. Päätettiin perustaa ns. luennoitsijapankki Dropboxiin, johon
voidaan tallentaa eri aiheisiin perehtyneiden yleislääkäripuhujien yhteystietoja heidän suostumuksellaan hyödynnettäväksi erilaisten koulutusten suunnittelussa.
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Yhdistyksen jäsenistö
Vuoden 2018 alkaessa yhdistyksessä oli 1213 jäsentä, joista kuusi kunniajäsentä: Mauri Isokoski,
Pertti Kekki, Marshall Marinker, Kari Mattila, Marjukka Mäkelä ja Irma Virjo.
Vuonna 2018 yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin 54 henkilöä ja yhdistyksestä erosi 52 jäsentä.
Yhdistyksen jäsenmäärää tarkistettiin Lääkäriliiton jäsenasioita hoitavalta taholta elokuussa 2018
ja heidän tietojen mukaan SYLY ry:ssä oli tuolloin 1165 jäsentä, joista 7 ei kulunut lääkäriliittoon.
Nämä muutokset huomioiden hallituksen kokous 6 jälkeen, yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa
1180 jäsentä, joista kuusi kunniajäsentä.
Vuoden 2018 aikana yhdistystä on esitelty erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä ja jäseneksi
liittymisestä on tiedotettu erikoislääkärikoulutuksen tilaisuuksissa yleislääketieteeseen erikoistuville. Uusille jäsenille lähetetään tiedote heidän hyväksymisestään jäseniksi, yhdistyksen säännöt
ja kaksi viimeisintä jäsenkirjettä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden 2018 aikana neljä sähköistä jäsenkirjettä.
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa; http://www.syly.fi. Niiden ajan tasalla pitämisestä on vastannut hallituksen jäsen Kalle Saikkonen.
Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuosikokous päätti yhdistyksen jäsenmaksuksi 38 euroa. Jäsenmaksujen kannosta on huolehtinut
Suomen Lääkäriliiton jäsenmaksujen välityspalvelu.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne
Vuoden 2018 alussa yhdistyksen rahat ja talletukset olivat yhteensä 196 604,78€. Varsinainen toiminta yhteensä 44 673,31€. Jäsenmaksutuotto oli 35 968,00 €. Korkotuottoja oli 0.08 €. Yhdistyksen tilikauden alijäämä oli 7 207.42 €. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään taseeseen
edellisten tilikausien yli-/alijäämien tilille. Tilikauden alijäämä katettiin aikaisemmista säästöistä.
Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset
SYLY:n jäsenet Bergman Elina ja Rantanen Ansa saivat 1000 euron matkastipendin
osallistuakseen 25-27.5.2018 Puolan Krakovan Wonca Europe kongressiin. Varinen Aleksi ja
Vuorio Tiina saivat 1000 e euron matkastipendin osallistuakseen Preventing Overdiagnosiskongressiin Kööpenhaminassa 20.-22.8.2018. Verho Anastaysia sai 1000 euron matkastipendin
osallistuakseen 22nd WONCA World Conference of Family Doctors (WONCA 2018), Seoul, Soth
Korea. 17. – 21.10. 2018.
VdGM -prekonferenssiin 23.-24.5.2018 Krakovaan Puolaan SYLY:n hallitus valitsi Niko Nousiaisen.
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Suomen yleislääketieteen säätiö
Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukseen ovat vuonna 2018 kuuluneet Marjukka Mäkelä (pj,
erovuorossa 2020), Kari Mattila (erovuorossa 2021), Pekka Mäntyselkä (erovuorossa 2022), Katariina Korkeila (erovuorossa 2018) ja Liisa Hiltunen (erovuorossa 2019).
Apurahoja jaettiin 5 kpl, yhteensä 15 000 euron edestä. Hakijoita oli 18. Apurahat on myönnetty
tutkimukseen, jolla on merkitystä yleislääkärin työn kannalta.
5000 euron apuraha: LL Ansa Rantanen (Depressiiviset oireet valtimotautiriskihenkilöillä)
2500 euron apuraha: LL Suvi Hämäläinen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritietoon pohjautuen); LL Kirsi Nikander (Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?); LL HannaMaria Roitto (Muistisairaiden helsinkiläisten neuropsykiatriset oireet ja niiden yhteys fyysiseen ja
kognitiiviseen haurastumiseen ja lääkkeiden käyttöön) ja LL Nina Tusa (Osallistuvan hoitosuunnitelman vaikuttavuustutkimus – OSUVAT)
Alajaokset
Vuodesta 2016 ovat toimineet koulutuksen alajaos (pj Merja Ellilä, jäsenet Helena Karppinen,
Nina Tusa, Juha Auvinen, Aleksi Varinen), julkaisualajaos (pj Tuomas Koskela) sekä laadun arvioinnin ja kehittämisen alajaos (pj Hannu Vessari). Lisäksi on perustettu Nuoret GP:t nuorisojaos
(pj Kalle Saikkonen HUS-ERVA, jäsenet Hanna Stark OYS-ERVA, Tiina Vuorio TYKS-ERVA,
Aleksi Varinen TAYS-ERVA, Helena Taivainen ja Heikki Alanen KYS-ERVA sekä Niko Nousiainen VdGM neuvoston kansallisena edustajana).
Koulutusjaos on kokoontunut kertaalleen Yleislääketieteen opettajapäivien yhteydessä Turussa
15.8. Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista koulutusasioista. Edellisen vuoden kokouksessa
koulutusjaoksen tehtäväksi päätettiin sen jäsenten aktiivisen osallistumisen alueellisten lääkäripäivien järjestelytoimikuntiin. Lisäksi koulutusjaos tekee yhteistyötä Nuoret GP:t verkoston kanssa
Yleislääkäripäivien ohjelman suhteen. Perusterveydenhuollon tutkimuspäivien suhteen koulutusjaos edistää käytännön järjestelytyöstä syntyneiden kokemusten jakamista sekä muistuttaa ja tiedottaa SYLY:n jäsenistöä koulutuspäivien olemassaolosta. Lisäksi koulutusjaos osallistuu tarvittaessa esimerkiksi Käypä hoito –suositusehdotusten laatimiseen.
Laatujaoksen toiminnasta: Vuonna 2017 perustettiin SYLY:n ja Suomen yleislääkärit ry:n yhteinen laaturyhmä, jossa SYLY:ä edustavat Seija Eskelinen, Tuomas Koskela ja Hannu Vessari..
Laaturyhmä on kokoontunut useita kertoja vuoden 2018 aikana, pääasiassa skype-kokouksina.
Laaturyhmä on kommentoinut kansallista KUVA-laatumittaristoa 2/2018 ja 10/2018.Lyhyt tiivistelmä:KUVA-mittarit on tarkoitettu maakuntien väliseen vertailuun ja valtakunnalliseen seurantaan. KUVA-mittariston suunnittelussa turvaudutaan liikaa olemassa oleviin tietolähteisiin ja mittareihin eikä ole riittävästi kiinnitetty huomiota siihen kattaako mittaristo olennaiset alueet. Lisäksi
joidenkin mittareiden kohdalla vastaava tieto voitaisiin kerätä luotettavammin toisella tavalla. Ehdotetulle mittarille saattaisi löytyä myös korvaava paremmin hoidon laatua kuvaava indikaattori.
Näistä aiheista laaturyhmä teki yksityiskohtaisempia ehdotuksia (kommenttidokumentit ovat
SYLY:n dropboxissa).
Nuoret GP:t on pitänyt yhden skype-kokouksen tammikuussa 2018.
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Julkaisujaoksella ei ole ollut toimintaa vuoden 2018 aikana.
Kotimaiset yhteydet
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
SYLY on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen.
SYLY:n jäseniä on Duodecimin hallituksessa ja valiokunnissa. SYLY:n jäseniä on osallistunut
Duodecim-seuran ja erikoislääkäriyhdistysten Käypä hoito -hoitosuositusten laatimiseen suosituskohtaisissa työryhmissä. Koulutusjaoksen valmistelema ehdotus monisairaan potilaan Käypä
Hoito suosituksesta hyväksyttiin verkostovaliokunnassa keväällä 2018. Käypä hoito-suositustyöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2018, puheenjohtajana ma. prof. Tuomas Koskela.
Suomen yleislääkärit ry ja Suomen Lääkäriliiton yleislääketieteen alaosasto
SYLY on jatkanut aktiivista yhteistyötä Suomen yleislääkärit ry, GPF:n kanssa.
SOTE-integraatiolle tietoa tuottavan hankkeen työryhmässä oli SYLY:n edustajana emeritusprofessori Pekka Honkanen. Työryhmä piti puhelinkokouksia vuoden 2018 puolella. Ulkopuolista rahoitusta ei saatu ja hanke lopetettiin toukokuussa. Siihen mennessä kertyi materiaalia, joka on
tarkoitus julkaistua.
Viestintähanke – Yleislääketieteen profiilin nosto
Yleislääketieteen valtakunnallisilla opettajapäivillä Oulussa 2017 tehtiin päätös perustaa työryhmä, joka työsti viestintäsuunnitelman, jonka avulla voisi vaikuttaa eri kohderyhmien päätöksentekoon. Viestintä on tarkoitus suunnata eri kohderyhmille, sekä politiikoille, terveyspoliittisille
vaikuttajille että kansalaisille ja potilaille. SYLY oli mukana vuonna 2018 rahoittamassa kyseistä
hanketta yhdessä Suomen Yleislääkärit ry ja eri yliopistosairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Konkreettinen tulos oli hoidonjatkuvuus.fi -nettisivuston luominen sisältäen mm. hoidon jatkuvuutta käsittelevän videon.
SYLY:n osallistuminen koulutusten järjestämiseen
Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät 19-20.4.2018
Vuonna 2018 SYLY järjesti yhdessä Oulun yliopiston kanssa toiset Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät Oulussa 19-20.4.2018. Luentojen aiheina oli mm. Koko kansa liikkeelle - miksi ja miten? Miten terveyshyötyä mitataan? Satunnaistetusta tutkimusasetelmasta arjen
vaikuttavuuteen, Syrjäytymisen selättäminen vaatii monialaisia ratkaisuja ja Sähköinen tiedonkeruualusta - uusia mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen? Luennoitsijoina olivat mm. Raija Korpelainen, Ilkka Kunnamo, Tuomas Koskela, Antti Malmivaara, Jouko Miettunen, Reija Paananen,
Maire Ahopelto ja Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi. Lisäksi ohjelmassa oli työpajoja ja alkuperäistutkimusten esittelyä suullisena ja postereiden muodossa.
Yleislääkäripäivät 2018
Yleislääkäripäivät järjestettiin Helsingissä Marina Congress Centerissä 29-30.11.2018. Järjestelyistä vastasivat yhdessä GPF ja SYLY. Keynote -luennoitsijoina oli 29.11 prof. Marjukka Mäkelä
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aiheesta Yleislääkärit laadun tekijöinä, sekä 30.11 prof. Markku Timonen (OY) aiheesta Altistaako tyypin 2 diabetes depressiolle vai depressio diabetekselle?
Ohjelma koostui sekä kliinisestä että tieteellisestä ohjelmasta. SYLY:n vastuulla oli Yleislääkäripäivillä mm. posterikierron vetäminen. Kierron veti Tuomas Koskela. Sylyn nuorisojaosto Nuoret
GP:t järjestivät Yleislääkäripäivillä oman koulutusjuosteen, jonka viidestä tilaisuudesta kukin oli
yhden ERVA-alueen ja sen jaostoedustajien järjestysvastuulla ja tätä kokonaisuutta GPF:n suuntaan järjestelytoimikunnassa edusti Kalle Saikkonen. Koulutusjuoste oli varsin suosittu.
Ylidiagnostiikkaa, alidiagnostiikkaa vai sopivasti diagnostiikkaa-sessiossa ylläpidettiin vuoden
2017 ideapalaverissa sovittua SYLY:n vuoden 2018 ylidiagnostiikka-teemaa esillä (pj:nä Seija
Eskelinen).
Ylidiagnostiikka-teeman muut koulutukset
SYLY:n järjestämänä ja suunnittelemana Pohjolan lääkäripäivillä ja Tampereen lääkäripäivillä ja
Syly:n ehdottamana Itä-Suomen lääkäripäivillä.
Nuoret GP:t -verkoston puitteissa on toimintavuoden aikana järjestetty alueellista vapaamuotoiseen verkostoitumiseen ja koulutukseen liittyvää ohjelmaa jaostoedustajien toimesta:
Tampereella
21.3.2018 Tampereen lääkäripäivien Nuoret GP:t etkot
25.4.2018 TaY:n kanssa yhteistyössä konsultaatiokoulutus (Päivi Kahila, Mervi Kautto, Aleksi
Varinen), josta osallistujille myönnettiin 3t teoreettista kurssimuotoista koulutusta.
Turussa
15.5.2018 Päihdepotilas terveyskeskuksessa, puhujana yleislääketieteen el Pilvi Cornet A-klinikka
28.9.2018 Tenttitärpit- koulutus yleislääketieteen erikoislääkäritenttiin tulijoille yhteistyössä Turun
yliopiston yleislääketieteen laitoksen opettajien kanssa
Lääketieteen koulutuksen yhdistys
Yhdistyksen jäseniä toimii yhdistyksen hallituksessa.
Ulkomaiset yhteydet
WONCA
SYLY on WONCA Europen, European Society of General Practice / Family Medicine järjestön
jäsen. Tämän alueellisen järjestön kautta SYLY kuuluu myös Maailman WONCA:an, jonne maksamme jäsenmaksua jokaisesta yhdistyksemme maksavasta jäsenestä.
WONCA Euroopan kongressi pidettiin Krakovassa (Puola) 25-27.5.2018 ja Council meeting –
kokous 24.5.2018. SYLY:n edustajana oli kv-sihteeri Merja Laine.
Yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien ja viiden vuoden sisään valmistuneiden erikoislääkärien Vasco da Gama Movement -verkoston prekonferenssi ja neuvoston kokous järjestettiin ennen
WONCA Euroopan kongressia. VdGM-verkoston neuvoston Suomen edustaja Niko Nousiainen
edusti yhdistystä neuvoston kokouksessa.
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WONCA:n Maailman kongressi pidettiin Soulissa (Etelä-Korea) 17-21.10.2018. Ennen kongressia 14-16.10.2018 pidettiin Council meeting –kokous, jossa SYLY:n edustajana oli kv-sihteeri
Merja Laine.
WONCA Euroopan verkosto-organisaatiot
WONCA Europan piirissä toimii verkosto-organisaatioita, joilla on edustus WONCA Euroopan
hallituksessa ja jotka saavat siltä avustusta toimintaansa. Verkostot ja niiden suomalaiset edustajat
vuonna 2018 olivat:


EGPRN eli European General Practice Research Network: Tuomas Koskela (järjestön suomalaisten jäsenten valitsemana neuvoston jäsen) osallistui EGPRN:n kevätkongressiin, joka
pidettiin Lillessä, Ranskassa 10-12.5. ja syyskokoukseen, joka pidettiin Sarajevossa, BosniaHerzegovinassa 4-6.10.



EURACT eli European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine: Helena
Karppinen (järjestön suomalaisten jäsenten valitsema neuvoston jäsen) osallistui EURACTin kokouksiin Thessalonikissa (Kreikka) 11-15.4.2018, Antwerpenissa (Belgia) 1920.9.2018 ja Leuvenissa (Belgia) 21-22.9.2018. Helena Karppinen on EURACTin puitteissa
toiminut kongressien puheenjohtajana, vetänyt työpajoja sekä arvioinut abstrakteja.
EUROPREV eli European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice: Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi on yksi perustajajäsenistä. Vuoden 2018 aikana hän ei päässyt osallistumaan kokouksiin.





EQuiP eli European Working party on Quality in Family Practice. Tuomas Koskela esiintyi
kahdessa EQuiP:n järjestämässä workshopissa Krakovan Woncassa 24-27.5. EQuiP:n järjestöjäsenyydestä luovuttiin.



VdGM eli Vasco da Gama Movement on Euroopan nuorten ja tulevien yleislääkäreiden verkosto, jonka neuvoston Suomen edustajana on Niko Nousiainen. Niko Nousiainen osallistui
VdGM:n neuvoston kokoukseen Krakovassa Woncassa toukokuussa 2018.

Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt
SYLY:n johto on tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten johtohenkilöiden kanssa. Yhteistyötä on perinteisesti tehty Scandinavian Journal of Primary Health Care
(SJPHC) -lehden omistavan Nordic Federation of General Practice (NFGP)-säätiön puitteissa sekä
erityisesti WONCA Euroopan asioissa. Pohjoismaisten yhdistysten puheenjohtajat muodostavat
SJPHC-lehteä ja pohjoismaista kongressitoimintaa ylläpitävän NFGP:n hallituksen. NFGP on
Tanskan lainsäädännön mukaan perustettu säätiö.
NFGP:n yleiskokous sekä puheenjohtajiston, lehden toimituskunnan kongressitoimikunnan kokoukset olivat 12-13.maaliskuuta 2018 Kööpenhaminassa. SYLY ry:n edustajana yleiskokouksessa ja hallituksen kokouksessa oli Seija Eskelinen. Toimituskunnan kokoukseen osallistui
SJPHC -lehden Suomen toimittaja Päivi Korhonen ja Suomesta myös lehden päätoimittaja Helena
Liira. Suomen edustajana kongressitoimikunnassa oli Jaana Frank.
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Nordic Leader Seminar oli 22-24.8.2018 Helsingörissä. Kööpenhaminassa järjestetyn Preventing
overdiagnosis-kongressin perään. SYLY:n edustajina olivat puheenjohtaja ja kv-sihteeri ja
GPF:stä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kokouksen tuloksena luotiin julkilausuma, joka keskittyi tietosuojaan terveydenhuollossa ja etenkin sen uhkiin (löytyy SYLY:n nettisivulta).
NFGP:n alainen erikoistuvien ja vastavalmistuneiden yleislääkäreiden verkosto NYGP (Nordic
Young General Practitioners) on saanut virallisen aseman ja säännöt. NYGP:n tarkoituksena on
luoda verkosto pohjoismaisten tuoreiden ja tulevien yleislääkärien yhteistyölle. Tavoitteena on
myös vahvistaa kontakteja ja yhteistyötä Baltian maiden kollegoiden kanssa. Konkreettisena tehtävänä verkostolla on järjestää tuoreiden ja tulevien yleislääkäreiden prekongressi kahden vuoden
välein pidettävän pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin NCGP:n yhteydessä. Seuraava järjestetään Aalborgissa Tanskassa ensi kesänä. Suomen vuoro on seuraavaksi 2023, jolloin prekongressi ja NCGP järjestetään Turussa.
NYGP-verkosto kokoontui Kööpenhaminassa pidetyn Preventing Overdiagnosis- seminaarin yhteydessä 19.8.2018. Yhdistyksen jäsen Tiina Vuorio oli edustamassa Suomea tapaamisessa.Yhdistyksen jäsen yleislääketieteen erikoislääkäri Annika Kolster valittiin Suomen yhdeksi edustajaksi
verkostoon loppuvuodesta 2018.
Lausunnot
SYLY:n hallitus antoi lausunnon 5.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta
sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (STM/4017/2018).
Pyrimme edelleen siihen, että Käypä hoito -suositustyössä on mukana ainakin yksi yleislääketiedettä edustava lääkäri sellaisissa suositustyöryhmissä, joiden aihe koskee perusterveydenhuoltoa.
Yhdistys on nimennyt pyydettäessä edustajansa työryhmiin.
SYLY:ltä pyydetään myös lausuntoja valmistuvista suositusluonnoksista. Lausunnonantajaverkosto on toiminut Arja Helin-Salmivaaran ja Tero Kujanpään koordinoimana hyvin ja lausunnot
on saatu kattavasti.
Vuonna 2018 lausuntoja on annettu 13 Käypä hoito-suosituksesta.
Lehdet
Yleislääkäri
Yhteistyötä Yleislääkäri-lehden kanssa on jatkettu osallistumalla muun muassa lehden tieteelliseen toimitukseen.
Scandinavian Journal of Primary Health Care
SYLY:n edustajana lehteä julkaisevan yhdistyksen, Nordic Federation of General Practice hallituksessa on jäsenenä pj. Seija Eskelinen. Yhdistyksen jäsenillä on alennettu julkaisumaksu. Helena
Liira aloitti 2016 lehden päätoimittajana. Kansallinen toimittaja vuonna 2018 oli Päivi Korhonen
ja Markku Timonen jatkoi kansallisena apulaistoimittajana. Lehti on Open access -julkaisu.
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Vaalit
SYLY muodosti vaalirenkaan GPF:n kanssa SLL:n valtuuskunnan vaaleissa. SYLY:n ja GPF:n
ehdokkaat olivat yhteisissä liitoissa alueellisesti. Vaalityötä käytiin aktiivisesti hyvin tuloksin, yhteinen vaalirengas sai 11 edustajaa uuteen lääkäriliiton valtuuskuntaan, joka tarkoitti 3 lisäpaikkaa
yleislääketieteen osaajille 60 paikkaisessa valtuuskunnassa.
Duodecimin valtuuskunnan vaaleissa ehdokashankinta oli myös aktiivista tuottaen maanlaajuisesti 14 ehdokasta alkuvuonna 2019 käytäviin vaaleihin Yleislääketiede-vaaliliittoon, jossa asiamiehenä Kati Retsu-Heikkilä. Sylyläisillä on myös hyvä edustus alueellisissa Duodecim- yhdistysten vaaliliitoissa.
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