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Suomen yleislääketieteen yhdistys ry   

    

 

Vuosikertomus vuosi 2019   

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n (SYLY) tarkoituksena on edistää yleislääketiedettä eri-

kois-, opetus- ja tieteenalana sekä kehittää yleislääketieteen erikoislääkäreiden työtä potilaiden ja 

palvelujärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Se toimii maamme yleislääketieteen erikoislääkäreiden 

yhdyselimenä pyrkien toiminnallaan vahvistamaan jäsentensä ammatillista ja tieteellistä identi-

teettiä sekä yhteenkuuluvuutta. Käytännön työstä vastaa yhdistyksen hallitus, joka kokouksissaan 

suunnittelee, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja yleislääketiedettä ja yleislääketieteen erikoislääkä-

reitä koskevissa asioissa.    

Sähköpostitse tapahtuvassa asioiden valmistelussa ovat keskustelupohjan laajentamiseksi mukana 

myös hallituksen varajäsenet. Yhdistys osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen 

yleislääkärien yhteistyöhön sekä pitää yllä yhteyksiä myös alan maailmanjärjestön toimintaan.   

 

Vuosikokous  
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2019 Helsingissä.    

Vuoden 2019 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet  

olivat;  
 

 JÄSEN   VARAJÄSEN    Erovuoro   

Seija Eskelinen, puheenjohtaja       
   

3/2020   

Aleksi Varinen, varapuheenjohtaja   
   

   
   

3/2020   
   

Päivi Saukkosalmi   
   

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   

Suvi Vainiomäki   
   

Markku Satokangas   
   

3/2022   
   

Mikko Purhonen   
   

Pieta Sundqvist   
   

3/2022   
   

Ilona Mikkola   
   

Kati Retsu-Heikkilä   
   

3/2022   
   

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 ko-

kouksiin seuraavasti: Seija Eskelinen (pj) 2/3, Aleksi Varinen 3/3, Päivi Saukkosalmi 2/3 (Hannu 

Vessari 0/3), Katri Hollmen 2/3 (Nina Tusa 1/3), Juha Auvinen 1/3 (Tero Kujanpää 0/3), Kalle 

Saikkonen 2/3 (Ari Mönttinen 1/3), Merja Laine 2/3 (Marko Raina 1/3), Tiina Vuorio 3/3 (Päivi 

Korhonen 0/3), Pirkko Salokekkilä 2/3 (Suvi Vainiomäki 1/3), Mikko Purhonen 2/3 (Pieta Sund-

qvist 0/3), Kati Retsu-Heikkilä 2/3 (Markku Satokangas 1/3)   

Vuosikokouksessa valittu hallitus kokoontui viisi kertaa. Skype:n kautta kokoonnuttiin kerran 

22.5.2019 Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä osallistuivat näihin kokouk-

siin seuraavasti: Seija Eskelinen (pj) 5/5, Aleksi Varinen 4/5, Päivi Saukkosalmi 4/5 (Hannu Vessari 

0/5), Katri Hollmen 3/5 (Nina Tusa 1/5), Juha Auvinen 4/5 (Tero Kujanpää 0/5), Kalle Saikkonen 

3/5 (Ari Mönttinen 0/5), Merja Laine 4/5 (Marko Raina 0/5), Tiina Vuorio 2/5 (Päivi Korhonen 

0/5), Suvi Vainiomäki 2/5 (Markku Satokangas 1/5), Mikko Purhonen 0/5 (Pieta Sundqvist 1/5), 

Ilona Mikkola 5/5 (Kati Retsu-Heikkilä 1/5).   

Ideointipalaveri  

Hallituksen kokous 7/2019 ja ideointipalaveri pidettiin 4.-5.10.2019 Glo Art Hotellissa Helsingissä. 

Kokoukseen kutsuttiin myös varajäsenet sekä yhdistystä edustavat nuorisojäsenet. Tilaisuuteen 

osallistuivat Seija Eskelinen (pj), Aleksi Varinen (vpj), Katri Hollmen, Merja Laine, Ilona Mikkola, 

Kati Retsu-Heikkilä, Päivi Saukkosalmi, Kalle Saikkonen, Tiina Vuorio, Pieta Sundqvist ja Suvi 

Vainiomäki. Kokoukseen kutsutuista nuorisojäsenistä paikalla olivat Annika Kolster, Kati Lempi-

nen (NYGP) ja Niko Nousiainen (VdGM).   

Perjantai-illan 4.10.2019 pääideointiaihe oli nettisivu-uudistus, jota Kalle Saikkonen ensin alusti. 

Vanhat nettisivut säilyvät vuodenvaihteeseen saakka. Kalle oli selvitellyt, että Yhdistysavaimen 

laajemmat maksulliset paketit eivät tässä vaiheessa tarjoa SYLY:n nettisivuratkaisussa hyödyllisiä 

lisäpalveluita. Syly.fi-osoitetta hallinnoiva nimipalvelin ja yhdistyksen sähköpostipalvelu pidetään 

vanhalla palveluntuottajalla, mutta nettisivu siirtyy Yhdistysavaimen palveluun. Kalle huolehtii 

yhdistyksen perustietojen siirtämisestä uusille sivuille ja arvioi myös graafista ulkoasua ja mistä 

kuvitus hankitaan. Ideoinnissa muodostettu koulutussisältöryhmä ja tutkimussisältöryhmä laativat 

sisältöehdotuksia, jotka hyväksyttiin. Lisäksi sisällön tuottamisen kannalta olisi perustettava Twit-

ter- ja Instagram-tilit. Facebook-tili on jo. Haasteena on mistä saada päivittyviä aiheita. Sivustojen 

päivityksistä sopiminen on tärkeää. Sivuille syytä laitaa myös kalenteri, johon hallitusten kokouk-

sien yhteydessä päivitetään tapahtumien päivämäärät. Selvitellään synergia-asioita hoidonjatku-

vuus-sivuston kanssa.   

Lauantaina 5.10.2019 vahvistettiin vielä työnjako ja aikataulutus nettisivu-uudistuksen sisällön-

tuotannon suhteen ja työstettiin yhdessä Suvi Vainiomäen ehdotuksesta Lääkäri 2020 session Tuu-

naa mun terveyskeskus (pj. Suvi Vainiomäki) interaktiiivista osuutta ”Jonot kuriin, mutta miten.”   

Yhdistyksen jäsenistö  

Vuoden 2019 alkaessa yhdistyksessä oli 1180 jäsentä, joista kuusi kunniajäsentä: Mauri Iso-

koski, Pertti Kekki, Marshall Marinker, Kari Mattila, Marjukka Mäkelä ja Irma Virjo.   

Vuonna 2019 yhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin 65 henkilöä ja yhdistyksestä erosi 47 jäsentä. 

Poismenneitä oli 5.  Muutokset huomioon ottaen yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa 1193 jä-

sentä, joista kuusi kunniajäsentä.  
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Vuoden 2019 aikana yhdistystä on esitelty erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä ja jäseneksi 

liittymisestä on tiedotettu erikoislääkärikoulutuksen tilaisuuksissa yleislääketieteeseen erikoistu-

ville. Uusille jäsenille lähetetään tiedote heidän hyväksymisestään jäseniksi, yhdistyksen säännöt 

ja kaksi viimeisintä jäsenkirjettä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden 2019 aikana neljä säh-

köistä jäsenkirjettä.   

Yhdistyksen kotisivut olivat osoitteessa; http://www.syly.fi., vastuuhenkilönä hallituksen jäsen 

Kalle Saikkonen. Osoite oli tilapäisesti nettisivu-uudistuksen vuoksi  https://syly.yhdistys-
avain.fi/. Kalle Saikkonen valmisteli tunnuksen siirtoa niin, että vuoden 2020 alusta www.syly.fi 

ohjaa uusille sivuille.   

Yhdistyksen jäsenmaksu 

Vuosikokous päätti yhdistyksen jäsenmaksuksi 38 euroa. Jäsenmaksujen kannosta on huolehtinut 

Suomen Lääkäriliiton jäsenmaksujen välityspalvelu.   

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Vuoden 2019 alussa yhdistyksen rahat ja talletukset olivat yhteensä 196 604,78€. Varsinainen toi-

minta yhteensä 45 893,71€. Jäsenmaksutuotto oli 37 146,00 €. Korkotuottoja oli 0,21 €. Yhdistyk-

sen tilikauden alijäämä oli 9 157,64 €. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään taseeseen 

edellisten tilikausien yli-/alijäämien tilille. Tilikauden alijäämä katettiin aikaisemmista säästöistä.   

 

Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset  
SYLY:n jäsenille myönnettiin seuraavat matkastipendit;   

21st Nordic Congress of General Practice 17.-20.6.2019 Aalborg, Tanska; Emmi Lauttamatti 

1500 €, Päivi Saukkosalmi 995 €, Markku Sumanen 1473 €, Pieta Sundqvist 1500 €, Henri-Pet-

rik Taanila 1300 € ja Nina Tusa 1500 €.   

WONCA Europe 26.-29.6.2019 Bratislava, Slovakia; Samuli Pesälä 800 €.   

European General Practice Research Network (EGPRN) -kongressi 9.-12.5 Tampere; Elina Tol-

vanen 200 €.   

Nina Tusalle myönnettiin 500 euron julkaisuapuraha artikkelin julkaisuun Scandinavian Journal 

of Primary Health Care -lehdessä.   

VdGM -prekonferenssiin 23.-24.5.2018 Krakovaan Puolaan SYLY:n hallitus valitsi edustajaksi 

Niko Nousiaisen.  

Suomen yleislääketieteen säätiö  

Suomen yleislääketieteen säätiön hallitukseen ovat vuonna 2019 kuuluneet Marjukka Mäkelä (pj, 

erovuorossa 2020), Kari Mattila (erovuorossa 2021), Pekka Mäntyselkä (erovuorossa 2022), 

Liisa Hiltunen (erovuorossa 2019) ja Ulla Saxen (erovuorossa 2023).  

Apurahoja jaettiin 5 kpl, yhteensä 20 000 euron edestä. Hakijoita oli 18. Apurahat on myönnetty 

tutkimukseen, jolla on merkitystä yleislääkärin työn kannalta. 5000 euron apuraha: Suvi Hämäläi-

nen (Raskaushepatoosin pitkäaikaisvaikutukset rekisteritietoon pohjautuen); Antti J. Saari (Nuo-

ruusiän nuuskakokeilujen merkitys myöhemmin elämässä tapahtuvalle tupakoinnille); Henna 

Saari (Perusterveydenhuollon lyhytaikainen sairaalahoito). 2500 euron apuraha: Ulla Aalto (Anti-

kolinergisten lääkkeiden käyttö, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi helsinkiläisessä ympäri-

vuorokautisen hoivan vanhusväestössä); Tuire Saloranta (Pitkäaikainen ehkäisy maksutta 

http://www.syly.fi/
https://syly.yhdistysavain.fi/
https://syly.yhdistysavain.fi/
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avohoidossa – vaikutukset raskauden keskeytyksiin, käytön lopettamiseen liittyvät tekijät ja eh-

käisypalveluiden käyttö)  

Alajaokset   

Vuodesta 2016 ovat toimineet koulutuksen alajaos (jäsenet Helena Karppinen, Nina Tusa, Juha 

Auvinen, Aleksi Varinen ja Pieta Sundqvist), julkaisualajaos (pj Tuomas Koskela) sekä laadun 

arvioinnin ja kehittämisen alajaos (pj Hannu Vessari).  Lisäksi on perustettu Nuoret GP:t nuoriso-

jaos (pj Kalle Saikkonen HUS-ERVA, jäsenet Hanna Stark OYS-ERVA, Kati Lempinen TYKS-

ERVA, Aleksi Varinen TAYS-ERVA, Helena Taivainen KYS-ERVA sekä Niko Nousiainen 

VdGM neuvoston kansallisena edustajana).    

Julkaisujaoksella ja laatujaoksella ei ole ollut toimintaa vuoden 2019 aikana.   

Koulutusjaos ei kokoontunut fyysisesti vuoden 2019 aikana. Sen sijaan osa koulutusjaoksesta val-

misteli mm. Duodecimin SYLY:ltä pyytämiä Vältä viisaasti -suositusehdotuksia. Koulutusjaoksen 

tehtäväksi on määritelty sen jäsenten aktiivisen osallistumisen alueellisten lääkäripäivien järjeste-

lytoimikuntiin. Lisäksi koulutusjaos tekee yhteistyötä Nuoret GP:t verkoston kanssa Yleislääkäri-

päivien 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.    

Nuoret GP:t jaos järjesti Yleislääkäripäivien iltajuhlien etkot 28.11. ja lisäksi jaos vastasi Yleis-

lääkäripäivien NuoretGP-juosteen ohjelmasta.  

Kotimaiset yhteydet 

SYLY on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen.  SYLY:n jäseniä on Duodecimin 

hallituksessa, valtuuskunnassa ja valiokunnissa. SYLY:n jäseniä on osallistunut Duodecim-seuran 

ja erikoislääkäriyhdistysten Käypä hoito -hoitosuositusten laatimiseen suosituskohtaisissa työryh-

missä. SYLY:n koulutusjaoksen ehdottama Monisairas potilas- Käypä hoito-suositustyöryhmä 

aloitti toimintansa syksyllä 2018 puheenjohtajanaan ma. prof. Tuomas Koskela. Hallituksen jäse-

nistöstä työryhmässä on mukana Ilona Mikkola ja Aleksi Varinen. Suositus valmistunee vuonna 

2020. SYLY antaa Käypä hoito -lausuntoja; SYLY:lle on lähetetty 14 lausuntopyyntöä ja yleislää-

käreiden vastauksia on tullut 13. Näistä kaikki ei ole lausuneet SYLY:n edustajina.  

SYLY:n työryhmä (Aleksi Varinen, Juha Auvinen ja Seija Eskelinen) valmisteli Käypä hoidon 

pyynnöstä Vältä Viisaasti suositusehdotukset (8 kpl), jotka hyväksytettiin hallituksella ja luovu-

tettiin 11/2019 toimituspäällikkö Raija Sipilälle.   

 Yleislääkäripäivillä järjestettiin Käypä hoidon kanssa yhdessä sessio ”Vaikuttamisen paikka -

yleislääkärin näkökulmia Käypä hoito -suosituksiin”.   

SYLY on jatkanut aktiivista yhteistyötä Suomen yleislääkärit ry, GPF:n kanssa Yleislääkärilehden 

sisällöntuotannossa ja Yleislääkäripäivien järjestelyssä. Tarvittaessa tehdään myös vaalivuosina 

yhteistyötä. Tänä vuonna ei ollut vaaleja.   

Viestintähankkeen hoidonjatkuvuus.fi -nettisivusto: 8/19 kokouksessa asiasta alustivat Arja Helin-

Salmivaara ja Janne Liimatainen. Käytiin keskustelua asiasta ja todettiin ettei SYLY:llä ole resurs-

seja rahoittaa kahta näin lähellä toisiaan olevan sivuston ylläpitoa ja kehittämistä. Sovittiin, että 
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Helin-Salmivaara ja Liimatainen selvittelevät muiden mahdollisten rahoittajatahojen näkemyksiä 

ja palaavat tarvittaessa asiaan.   

SYLY:n osallistuminen koulutusten järjestämiseen   

Tampereella järjestettiin EGPRN (European General Practice Research Network) -kongressi 9-

11.5.2019 ja sen prekongressin 9.5.2019. Tämän vuoksi vuonna 2019 ei järjestetty erillisiä monitie-

teisiä perusterveydenhuollon tutkimuksen päiviä.   

Suomalaisille osallistujille pidettiin 9.5.2019 oma prekongressi. Prekongressin keynote-luennot 

pitivät professori Tuomas Koskela otsikolla “Monisairaan potilaan tunnistaminen ja hoito” ja LT 

Risto Raivio otsikolla “Hoidonjatkuvuuden merkitys”. Tämän jälkeen prekongressi jatkui kahdella 

tieteellisten esitysten suomenkielisillä rinnakkaissessioilla.   

EGPRN:n 88. kongressi pidettiin 9-11.5.2019. Kongressin järjestelyistä vastasivat SYLY ja Tam-

pereen yliopiston yleislääketieteen oppiala. Kongressin teemana oli "Research on Multimorbidity 

in Primary Care" Kongressiin osallistui 319 henkilöä 31 eri maasta, mikä on EGPRN-kongressien 

uusi ennätys. Suomalaisia osallistujia oli 182, joista suuri osa oli erikoistuvia lääkäreitä. Skotlan-

tilainen yleislääketieteen professori Bruce Guthrie piti keynote-luennon otsikolla ”The challenges 

of multimorbidity for health services and researchers”. Professori Elise Kosunen keynote-luennon 

aiheena oli ”Multiprofessional primary health care and challenges of multimorbidity” käsitellen 

suomalaista perusterveydenhuoltoa. Kongressissa oli yhteensä 76 tieteellistä esitystä, joista kol-

masosa liittyi kongressin teemaan.   

Monisairas potilas -teemaisia koulutussessioita ehdotettiin tai järjestettiin SYLY:n toimesta 

useimmilla kotimaisilla lääkäripäivillä vuonna 2019. Näin saatiin lisättyä tietoisuutta tekeillä ole-

vasta Käypä hoito -suosituksesta ja tuotua myös esiin SYLY:n merkitystä hoitosuositustyössä.   

Yleislääkäripäivät 2019   

Yleislääkäripäivät järjestettiin Helsingissä Marina Congress Centerissä 28-29.11.2019. Järjeste-

lyistä vastasivat GPF ja SYLY.  Ohjelma koostui sekä kliinisestä että tieteellisestä ohjelmasta.  

Keynote -luennoitsijoina oli Roger Neighbour Iso-Britanniasta ”The consultation- a skill or an 

art?” ja professori Päivi Korhonen ”Miten viedä verenpainepotilaat hoitotavoitteeseen?   

SYLY:n vastuulla oli Yleislääkäripäivillä mm. sessio ”Kuinka muodostan hyvän tutkimuskysy-

myksen? ”Sen yhteydessä prof. Tuomas Koskela julkisti Yleislääketieteen säätiön apurahan saajat. 

SYLY:n nuorisojaosto Nuoret GP:t järjestivät Yleislääkäripäivillä oman koulutusjuosteen, jonka 

viidestä tilaisuudesta kukin oli yhden ERVA-alueen ja sen jaostoedustajien järjestysvastuulla. Ko-

konaisuutta GPF:n suuntaan järjestelytoimikunnassa edusti Kalle Saikkonen. Koulutusjuoste oli 

varsin suosittu.   

Nuoret GP:t -verkoston puitteissa on toimintavuoden aikana järjestetty alueellista vapaamuotoi-

seen verkostoitumiseen ja koulutukseen liittyvää ohjelmaa jaostoedustajien toimesta:    

Turussa:   

21.5. Välttele viisaasti – Ylidiagnostiikka yleislääkärin silmin ; puhujana yleislääketieteen el 

Aleksi Varinen, Tampereen yliopisto.   

ETKOT eli vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus ennen Yleislääkäripäivien iltajuhlaa Hotel 

Grand Marinassa to 28.11. klo 17-19.  
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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 

SYLY maksaa jäsenmaksua jokaisesta yhdistyksen jäsenmaksua maksavasta jäsenestä 

WONCA Euroopan kongressi pidettiin Bratislavassa (Slovakia) 26-29.6.2019 ja Council meeting 

–kokous 26.6.2019. SYLY:n edustajana oli kv-sihteeri Merja Laine.    

Yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien ja viiden vuoden sisään valmistuneiden erikoislääkä-

rien 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.   

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 edusta-

jat vuonna 2019 olivat:    

• EGPRN eli European General Practice Research Network: Tuomas Koskela (järjestön suo-

malaisten jäsenten valitsemana neuvoston jäsen) osallistui EGPRN:n kevätkongressiin, joka 

pidettiin Tampereella, Suomessa 9-11.5.2019 ja syyskokoukseen, joka pidettiin Vigossa, Es-

panjassa 17-20.10.2019.   
• EURACT eli European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine: Helena 

Karppinen (järjestön suomalaisten jäsenten valitsema neuvoston jäsen) osallistui EURACT:n 

kokouksiin Riikassa (Latvia) 11-14.4.2019 ja Sofiassa (Bulgaria) 26.-29.9.2019. Helena 

Karppinen on ollut näissä kokouksissa EURACT:n perusopetuksen komitean puheenjohtajana 

työstämässä yleislääketieteen perusopetuksen standardeja Euroopassa, osallistunut tutkimuk-

seen medisiinarien varhaisista potilaskohtaamisista, sekä sulautuvan oppimisen työryhmässä 

selvittänyt sulautuvan oppimisen (blended learning) opetusmetodien käyttöä Euroopan lääke-

tieteellisissä tiedekunnissa.    

• EUROPREV eli European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine 

and General Practice: Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi on yksi perustajajäsenistä. Vuoden 

2019 aikana hän osallistui kokoukseen PORTO:ssa 4-5.11.2019 ja lupautui esittelemään toi-

mintaa vuosikokouksen 2020 vuosikokouksen yhteydessä.   

• VdGM eli Vasco da Gama Movement on Euroopan nuorten ja tulevien yleislääkäreiden ver-

kosto, jonka neuvoston Suomen edustajana on Niko Nousiainen. Niko Nousiainen osallistui 

VdGM:n neuvoston kokoukseen Bratislavassa Woncassa kesäkuussa 2019.   

Pohjoismaiset yleislääkärijärjestöt   

SYLY:n johto on tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaisten yleislääketieteen yhdistysten johtohenki-

löiden 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.   
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NFGP:n yleiskokous sekä puheenjohtajiston, lehden toimituskunnan kongressitoimikunnan ko-

koukset olivat 4.-5.4. 2019 Kööpenhaminassa. SYLY ry:n edustajina yleiskokouksessa ja hallituk-

sen kokouksessa olivat pj. Seija Eskelinen ja varapj. Aleksi Varinen. Kokouksessa käsiteltiin myös 

NFGP:n Core values-työryhmän ehdotusta uusiksi yleislääketieteen pohjoismaisiksi perusar-

voiksi. Varapj. Aleksi Varinen toimii SYLY:n edustajana tässä ryhmässä.  Toimituskunnan ko-

koukseen osallistui SJPHC -lehden päätoimittaja Helena Liira. Suomen edustajana kongressitoi-

mikunnassa oli Jaana Frank.   

Core values -työryhmä kokoontui myös Aalborgissa yleislääketieteen pohjoismaisen kongressin 

yhteydessä sekä järjesti workshopin aiheesta kongressissa. Tämän jälkeen ryhmä on jatkanut työs-

kentelyään sähköpostin välityksellä.   

Nordic Leader kokous pidettiin myös Aalborgissa, jossa SYLY:n edustajana oli varapj Aleksi Va-

rinen.  

Kongressin yhteydessä kokoontuu NFGP:n erikoislääkärikoulutuksen yhteistyöryhmä, jossa 

SYLY:ä edusti Arja Helin- Salmivaara.   

NFGP:n alaisen erikoistuvien ja vastavalmistuneiden yleislääkäreiden verkosto NYGP:n (Nordic 

NFGP:n alaisen erikoistuvien ja vastavalmistuneiden yleislääkäreiden verkosto NYGP:n (Nordic 

Young General Practitioners) tarjoaa verkoston pohjoismaisten tuoreiden ja tulevien yleislääkärien 

yhteistyölle. Tavoitteena on myös vahvistaa kontakteja ja yhteistyötä Baltian maiden kollegoiden 

kanssa. Verkosto järjestää tuoreiden ja tulevien yleislääkäreiden prekongressin kahden vuoden vä-

lein pidettävän pohjoismaisen yleislääketieteen kongressin NCGP:n yhteydessä. Se järjestettiin 

Aalborgissa Tanskassa 6/19. Suomen vuoro on 2023, jolloin prekongressi ja NCGP järjestetään 

Turussa. Suomen edustajat osallistuivat Aalborgin kongressin yhteydessä järjestettyyn verkoston 

toimintaan.  

Lausunnot    

SYLY:n hallitus antoi lausunnot esitykseen Potilasturvallisuuden ja laadun erityispätevyysohjel-

man perustamisesta ja Alle 16- vuotiaiden kiireellisen hoidon perusteet –ohjeesta.   

Yhdistys on nimennyt pyydettäessä edustajansa työryhmiin. Pyrimme edelleen siihen, että Käypä 

hoito -suositustyössä on mukana ainakin yksi yleislääketiedettä edustava lääkäri sellaisissa suosi-

tustyöryhmissä, joiden aihe koskee perusterveydenhuoltoa.  Akuutit sydäntapahtumat- neuvottelu-

kuntaan nimettiin professori Päivi Korhonen SYLY:n edustajaksi.  

Lausunnonantajaverkosto on toiminut kiitettävästi, mutta se on koottu vuonna 2015 ja on tarve 

päivittää vuoden 2020 aikana.    

Lehdet 
Yleislääkäri   
Yhteistyötä Yleislääkäri-lehden kanssa on jatkettu osallistumalla muun muassa lehden tieteelli-

seen toimitukseen.   
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SYLY:n edustajana lehteä julkaisevan yhdistyksen, Nordic Federation of General Practice halli-

tuksessa on jäsenenä pj. Seija Eskelinen. Helena Liira on lehden päätoimittaja. Kansallinen toi-

mittaja vuonna 2019 oli Päivi Korhonen ja Markku Timonen jatkoi kansallisena apulaistoimitta-

jana. Lehti on Open access -julkaisu. Yhdistyksen jäsenillä on alennettu julkaisumaksu.   


