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1.   Yleistä
Lääkärien rekrytoinnin edistämistä keuhkosairauksien erikoisalalle jatkettiin ja asiaa käsiteltiin
ylilääkärikokouksessa. Kysely keuhkolääkärimiehityksestä sairaaloissa saatettiin loppuun ja
tulokset käsiteltiin hallituksessa ja ylilääkärikokouksessa. Virkojen täyttöaste oli hyvin vaihteleva:
yliopistosairaaloiden tilanne oli varsin hyvä (92 % viroista täytetty pätevillä lääkäreillä), mutta
joissakin keskussairaaloissa oli merkittävää vajausta (keskimäärin 75 % viroista oli täytetty
pätevillä). Varsin merkittävä eläköityminen lisää haastetta lähivuosina ja alan tekeminen
kiinnostavaksi erikoistuville lääkäreille tulee entistä tärkeämmäksi. Tähän liittyen hallitus päätti
ottaa uudeksi tavoitteeksi kehittää erikoislääkärikoulutuksen laatua ja koulutuksen arvioimista.
Toimintavuoden aikana tehtiin myös keuhkosairauksien yksiköiden esimiehille ja professoreille
suunnattu kysely keuhkosairauksien tutkimustoiminnasta Suomessa. Tuloksia käsiteltiin
ylilääkärikokouksessa ja syyskokouksessa. Tutkimustoiminta todettiin edelleen laadukkaaksi ja
monipuoliseksi, vaikka myös uhkakuvia ja kehitettävää on. Haasteena tulevaisuudessakin on
tutkimuksen ja kliinisen työn yhdistäminen. Yliopistojen ja keskussairaaloiden yhteistyön
lisääminen tutkimuksessa olisi hyödyllistä, jos henkilöstöresurssit sen vain sallivat.
Hallitus teki lisäksi jäsenkyselyn, jolla selvitettiin mm. toiveita yhdistyksen toiminnasta ja
kotisivujen käyttöä. Vastaajia oli melko vähän ja enimmäkseen toivottiin nykyisenlaista toimintaa,
jonka painopisteenä ovat koulutustilaisuudet. Osallistumista ns. sosiaaliseen mediaan tai
toimimista mielipidevaikuttajana ei pidetty niin tärkeänä.
Internet-kotisivujen uudistaminen käynnistettiin tarkoituksena helpottaa niiden löytämistä ja tehdä
niiden visuaalinen ilme houkuttelevammaksi.
Yhdistyksen edustajana Savuton Suomi 2040 – projektissa toimi Annamari Rouhos ja
nuorisolääketieteen erityispätevyyttä suunnitelleessa työryhmässä Paula Pallasaho.
2.   Lausunnot vuonna 2010

Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin lausunto yhtenäisen päivystyshoidon perusteita
käsitelleen työryhmän raportista. Siinä tuotiin esiin mahdollisesti pahenevan keuhkolääkärien
puutteen aiheuttamat ongelmat keuhkosairauksien päivystyksen järjestämisessä. Lausunnossa
pidettiin kuitenkin välttämättömänä, että ainakin yliopistosairaaloissa keuhkolääkäri on
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keuhkosairauksien ja muiden hengityshäiriöiden hoidon osaaminen tärkeäksi päivystystoiminnalle
ja harjoittelu akuutteja keuhkosairauksia hoitavassa yksikössä välttämättömäksi päivystykseen
erikoistuville lääkäreille. Päivystyksen erikoisalan luomiseen suhtauduttiin varauksellisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin myös lausunto syövän hoidon kehittämistä vuosina
2010–2020 käsitelleen työryhmän raportista. Siinä pidettiin työryhmän esityksiä perusteltuina ja
kannatettavina. Lausunnossa tuotiin esiin keuhkosairauksien yksiköiden rooli hoidoissa ja
korostettiin koulutuksen ja konsultaatiomahdollisuuksien kehittämistä sekä kannatettiin hoitojen
osittaista keskittämistä.
Sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoitettiin, ettei yhdistyksen kanta hoitojen keskittämisestä ole
muuttunut vuonna 2007 annetun lausunnon jälkeen.
Yhdistys esitti Raha-automaattiyhdistyksen puheenjohtajalle huolensa Stumppi- puhelin- ja
verkkopalvelun rahoituksesta.
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kontaktiselvityksen suorittamisohjeeksi ja siinä käytettävästä kaavakkeesta. Suositusta pidettiin
vielä keskeneräisenä ja useisiin kohtiin toivottiin tarkennuksia tai muutoksia.
Yhdistys vastasi Lääkäriliiton erikoislääkäriyhdistyksille osoitettuun kyselyyn, joka käsitteli
lääkärityövoiman kysyntää ja tarjontaa seuraavan 15 vuoden aikana.
Lisäksi professori Henrik Riska oli yhdistyksen valtuuttamana asiantuntijana kuultavana
eduskunnan sosiaali- terveysvaliokunnan kokouksessa, joka käsitteli lakia toimenpiteistä
tupakoinnin vähentämiseksi. Hän ilmoitti yhdistyksen kannattavan tupakoinnin myynnin ja
markkinoinnin rajoittamiseksi tähtääviä toimia ja korosti pyrkimyksiä vähentää tupakoinnin
aloittamista.
3.   Jäsenistö

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin yhdistykseen kuusi uutta jäsentä ja kolme uutta
kannatusjäsentä. Yhdistyksestä erosi yksi jäsen ja kaksi kannatusjäsentä (Swedish Orphan ja
UCB). Kolme yhdistyksen jäsentä menehtyi toimintavuoden aikana. Yhdistyksen jäsenmäärä oli
vuoden 2010 lopussa 404 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 387 ja kannatusjäseniä 17.
4.   Huomionosoitukset
Markku Nieminen kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi Keuhkolääkäripäivillä ja Håkan
Poppius kunniajäseneksi syyskokouksessa. Kaarina Lehtoselle luovutettiin yhdistyksen standaari
Keuhkolääkäripäivillä
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rahastonhoitajana. Kari Venho sai standaarin ylilääkärikokouksessa.
5.   Kokoukset ja koulutukset
Suomen Keuhkolääkäriyhdistys järjesti kolme omaa koulutustapahtumaa.
Kevätkokous pidettiin ensimmäistä kertaa Keuhkolääkäripäivien nimellä 26.–27.3. Tampereella.
Aiheina olivat potilasturvallisuus, keuhkosairauksien erityispiirteet naisilla ja palliatiivinen hoito.

Tilaisuudessa oli luennoitsijat mukaan laskien noin 80 osallistujaa.
Ylilääkärikokous pidettiin 3.9. Jyväskylässä. Aiheena olivat lääkärien rekrytointi ja
työpaikkakoulutus. Osallistujia oli 33.
Syyskokous järjestettiin 12.11. Helsingissä. Siihen sisältyi Progress Report – kilpailu, johon
osallistui 12 nuorta tutkijaa. Voittajaksi selvisi Anna Hamari Oulusta, toinen oli Siri Lehtonen niin
ikään Oulusta, kolmas Helen Ilumets Helsingistä ja kunniamaininnan sai Jenni Tamminen
Helsingista. Lisäksi kokouksessa esitettiin katsaukset obstruktiivisten keuhkosairauksien
lääkehoidosta, suomalaisista keuhkosairauksien tutkimuksista ja tutkimustoimintaa käsittelevän
kyselyn tulokset. HYKS (Ulla Hodgson) ratkaisi OYS:n Grand Round –tapauksen. Tilaisuuteen
osallistui noin 85 henkilöä.
Yhdistys oli mukana myös FiLHAn tuberkuloosipäivässä. Lääkäripäivillä 2011 ei ollut
yhdistyksen järjestämää koulutusta.
5. Hallitus
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi asioista neuvoteltiin runsaasti
sähköpostitse. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Lauri Lammi (puheenjohtaja), Maritta
Jaakkola (varapuheenjohtaja), Antti Saarinen (sihteeri), Jukka Lojander (rahastonhoitaja), Nina

Hanni, Riitta Erkinjuntti-Pekkanen, Terttu Harju, Marjukka Myllärniemi, Leena Tuomisto ja Heli
Ylä-Outinen.
Hallituksen jäsenillä oli seuraavat vastuualueet:
•   Puheenjohtaja: Lammi.
•   Varapuheenjohtaja: Jaakkola.
•   Lausunnot : Lammi, Jaakkola sekä muut ko. asiaan perehtyneet.
•   FERS, UEMS: Harju, varalla FERS:ssä Lammi.
•   ERS: Jaakkola.
•   Pohjoismainen yhteistyö ja NORA: Myllärniemi.
•   Rahastonhoitaja: Lojander.
•   Koulutusjaos: Jaakkola, Hanni, Harju, Erkinjuntti-Pekkanen, Lammi, Lojander, Saarinen,
Tuomisto, Ylä-Outinen
•   Tutkimus: Jaakkola, Harju, Myllärniemi.
•   Sosiaalinen toiminta: Erkinjuntti-Pekkanen, Hanni, Harju, Myllärniemi, Tuomisto.
•   Internetsivustot: Lammi, Myllärniemi.
•   Rekrytointi työryhmä: Hanni, Myllärniemi, Ylä-Outinen
•   Sihteeri: Saarinen.

6.Talousasiat
Yhdistyksen taloutta on hoidettu vuosikokouksen edellyttämällä tavalla hyväksytyn talousarvion
mukaan. Rahaa yhdistyksen tileillä oli vuoden 2010 lopussa 48 868,12 euroa. Sijoitettuja varoja
yhdistyksellä oli 97.863,08 euroa. Jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen tuotto oli yhteensä
15 194,00 euroa.
7. Yhteydet muihin järjestöihin
Maritta Jaakkolasta tuli Suomen uusi delegaatti European Respiratory Society:ssä.. FERS:ssa
(Forum of European Respiratory Societies) yhdistystä ovat edustaneet Terttu Harju ja
varaedustajana Lauri Lammi. Terttu Harju edusti alaamme eurooppalaisessa
erikoislääkäriyhdistyksessä UEMS:ssa (Union Européenne des Médecins Spécialistes).
Yhdistys oli edustettuna ERS kongressin World Villagessa.
Kansainvälisen Year of the Lungin suositusten mukaisesti yhdistys oli mukana HELI:n ja muiden
yhteistyökumppanien järjestämissä yleisötilaisuuksissa Oulussa ja Turussa. Näihin loka- ja
marraskuussa järjestettyihin tapahtumiin sisältyi mm. ilmaisia spirometriatutkimuksia yleisölle.

Marjukka Myllärniemi on toiminut Suomen edustajana NORA:ssa (Nordic Respiratory
Academy). Suomessa vuonna 2011 pidettävän keuhkolääkärikongressin presidenttinä jatkoi
Henrik Riska ja pääsihteerinä yhdistyksen hallituksesta Marjukka Myllärniemi. Järjestelyt
jatkuivat suunnitelmien mukaisesti ja ilmoittautuminen käynnistyi lokakuussa. NORA:n
julkaiseman ”Clinical Respiratory Journalin” toimituskunnan suomalaisina jäseninä jatkoivat
Maritta Jaakkola, Riitta Kaarteenaho, Tuukka Kirjavainen ja Anssi Sovijärvi.
Jyväskylässä 26.1.2011
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