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PÖYTÄKIRJA 
 
Aika 20.5.2008 klo 12 – 15  

Paikka Iso kokoustila, STM, Kirkkokatu 14, Helsinki 

Läsnä:  Markku Lehto, puheenjohtaja    () Jaana Hallamaa, varapuheenjohtaja () 
Jäsenet:     Varajäsenet: 
Jyrki Pinomaa            (x) Mirva Sandelin   () 
Mardy Lindqvist                (x) Markku Lehto   () 
Timo Keistinen               (x) Harri Vertio    () 
Leena Niinistö               (x) Kari-Pekka Martimo  () 
Pirkko Lahti                () Sirpa Peura    () 
Helena Leino-Kilpi  () Anna-Leena Brax   () 
Aira Pihlainen              (x) Päivi Rautava   () 
Heikki Vuorela               (x) Raimo Puustinen   () 
Jaana Kaleva-Kerola  (x) Kari Eskola    () 
Irma Pahlman               (x) Anna Mäki-Petäjä-Leinonen () 
Anne Niemi                () Irma Telivuo   () 
Raimo Sulkava               (x) Minna Raivio   () 
Jyrki Jyrkämä               () Helka Urponen   (x) 
Paavo Juvonen   () Jaakko Heinimäki   () 
Hannakaisa Heikkinen  () Håkan Nordman   () 
Ilkka Kantola              (x) Anneli Kiljunen   () 
Erkki Virtanen              () Kirsi Ojansuu   () 
Sirpa Asko-Seljavaara           () Eero Akaan-Penttilä  () 
Heikki Ruskoaho, TUKIJA:n puheenjohtaja  () 
Helena Kääriäinen, TUKIJA:n varapuheenjohtaja  () 
Nina Lindqvist, osastosihteeri         (x) 
Outi Konttinen, TUKIJA:n sihteeri (x) 
Ritva Halila, pääsihteeri              (x) 

 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Markku Lehto avasi kokouksen klo 12.00 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin. 

3 Ilmoitusasiat  

ETENE:n vanhusraportti on ilmestynyt, ja sitä voi tilata ETENE.stä. ETENE:n viime kesän 
seminaarijulkaisu on valmistumassa. 
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ETENE:n muuttuminen sosiaali- ja terveydenhuollon eettiseksi neuvottelukunnaksi etenee. 
TUKIJA on päätetty irrottaa ETENE:stä. Asioita valmistellaan ministeriön sosiaali- ja terve-
yspalveluosastolla.  

4 Syksyn kokoukset 

Päätettiin pitää syksyn neuvottelukunnan kokoukset tiistaina 16.9.2008 klo 12 – 15, tiistaina 
21.10.2008 klo 12 – 15, sekä tiistaina 9.12.2008 klo 12 – 15.  

5 ETENE:n seminaari 2008 valmistelua 

Pääsihteeri esitteli seminaarista tehtävän luonnoksen. Ajatuksena on keskustella siitä, miten 
voidaan turvata hyvä hoito tai turvata hoidon jatkuvuus terveydenhuollon muutoksessa. Ter-
veydenhuollossa vaaditaan tehokkuutta, mutta onko vaarana se, että potilasta ei enää nähdä 
eikä hoideta kokonaisena.  

Seminaarissa käydään aluksi läpi terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemyksiä muutok-
sessa, ja terveydenhuollon valvontaviranomaisen näkemyksiä siitä, miten muutos näkyy sen 
työssä. Seminaarissa voidaan käydä läpi erilaisia toiminnan malleja. 

Keskustelussa toivottiin näkemyksiä ja malleja muusta Suomesta. Paras-hankkeen vaikutuksia 
ei ole vielä näkyvissä. Kuntien määrä vähenee, mistä toivotaan houkuttelevuuden kasvua 
myös perusterveydenhuoltoon.  

Kokouksessa keskusteltiin vuokralääkärien käyttöön liittyvistä ongelmista. Otetaan tämäkin 
aihe mukaan keskusteluun. Keskusteltiin myös siitä, onko terveydenhuolto liian huolehtiva ja 
suojeleva tilanteissa, joissa ihmiset ja potilaat eivät suojelua tarvita. Toisaalta esimerkiksi ke-
hitys- ja vaikeavammaisten kuntoutuksessa kokonaisvaltainen näkemys on usein hukassa, ja 
potilas tuntee häntä palloteltavan eri toimijan luota toiselle. 

Terveydenhuollon järjestämisessä on erilaisia vaihtoehtoja ja haasteita. Omalääkärijärjestel-
mää ollaan monissa paikoissa purkamassa, jossain kokeillaan sitä, että osa potilaista saa oman 
lääkärin, Lahdessa kokeillaan parhaillaan potilasvalmentajia. Esimerkiksi pitkäaikaissairauk-
sissa oma/sama lääkäri parantanee hoidon jatkuvuutta. 

6 ETENE 10 v 

Kokouksessa esiteltiin ETENE:n 10-vuotispäivien ohjelma 8.10.2008. Koska ETENE:n kes-
keisenä tehtävä liittyy potilaiden oikeuksiin, ja monet erityisryhmät ovat olleet ETENE:n tar-
kastelun kohteena, iltapäiväseminaarin otsikoksi ehdotettiin aihetta: ”Miten käy maan hiljais-
ten”. Päiväksi on vahvistumassa keskiviikko 8.10.2008.  

Seminaarin otsikko nähtiin hyväksi. Katsottiin, että kesäseminaari ja juhlaseminaari nivoutu-
vat hyvin yhteen.  

7 TUKIJA 

Eri erityisiä asioita. 

8 Muut asiat 

Keskusteltiin neuvottelukunnan tulevasta toiminnasta. Monikulttuurisuus tuli keskustelussa 
esiin tärkeänä aiheena. ETENE:n seminaari v. 2004 ja julkaisu Monikulttuurisuus Suomen 
terveydenhuollossa käsittelee monikulttuurisuutta.  
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Keskustellaan asiasta syksyn kokouksessa. Myös rokotusten eettiset kysymykset on hyvä nos-
taa jossain vaiheessa ETENE:n keskusteluun. 

Pääsihteeri esitti, että tulevaisuudessa voitaisiin paneutua mielenterveyteen liittyviin kysy-
myksiin esim. työryhmän ja raportin muodossa. 

Kokouksessa keskusteltiin myös kouluterveydenhuollon tilanteesta ja sen mahdollisuudesta 
vaikuttaa koululaisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. 

9 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja Markku Lehto päätti kokouksen klo 13.35. 

 

 

Neuvottelukunnan puolesta 

 

 

Markku Lehto    Ritva Halila 
ETENE:n puheenjohtaja  Pääsihteeri, ylilääkäri 

 

 

 

 

 
 


