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Pitkän linjan yle erl tk:ssa ja vara
luottamus hlö. Päivys tän aktiivi
sesti, uuden oppimi nen ei lopu 
kos kaan. It ses tään sel vyyk siin 
elämässäni kuuluu liikun ta. Yleis
lääkärin työ on monipuolista ja 
vaativaa, sen arvostuksen pitää 
näkyä työolosuhteissa ja palk
kauksessa. Pitkälle koulutetun 
ihmisen ei pidä tehdä sihteerin 
töitä. Lääkärin urakehitys ja tut
kimustoiminnan tukeminen on 
tärkeää.
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Olen yleislääketieteen erikois
lääkäri ja toimin tklääkä rinä ja 
luottamusmiehenä Tampereen 
tk:ssa ja kaupungin pandemia
vastaanoton vastaavana lääkä
rinä. Sydäntä lähellä ovat hoidon 
jat kuvuus, koulutus ja päivystys. 
Kotona mies, kolme teiniä ja 
koira. Haaveena oikein resursoi
tu ja tasaarvoinen ensisijainen 
terveydenhuolto. 

LT, ylilääkäri, TAYS Hatanpään 
sairaala/Kuvantaminen.
– Olen yleislääketieteen ja radio
logian erikoislääkäri. Kannatan 
vahvaa perusterveydenhuoltoa 
sekä konservatiivisia arvoja enkä 
innostu yhteiskunnassamme 
ja lääketieteessä vaikuttavista 
radikaaleista ideologioista. Puo
lustan yksilönvapauksia ja myös 
ammatinharjoittajien oikeuksia.
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Jyväskylä

Yleisl. erl, apulaisylil., Jäm sän Ter
veys. – Olen tehnyt yleislää kä rin 
töitä yli 33 vuotta ja ala on tulossa 
suurimpaan murrok seensa oman 
urani aikana. Edun valvontamme 
on siksi tärkeämpää kuin koskaan 
ennen. Työvoimapula voi auttaa 
palkkaedunvalvonnassa, mutta 
työsuhteiden muita ehtoja on 
hoidettava tarkasti uusien suur
työnantajien palvelukseen siir
ryttäessä.

Olen 39vuotias yleislääketieteen 
erikoislääkäri ja kliininen opetta
ja. Työskentelen Tam pereen yli
opistossa. Sydäntäni lähellä ovat 
erityisesti koulutukseen liittyvät 
seikat koko lääkärin urapolun 
ajan sekä yleislääketieteen tutki
muksen edistäminen.

Työpaikka Valkeakosken terveys
keskus. Lääkäriliiton luottamus
mies, GPF ry:n Pirkanmaan 
alue toimikunnan jäsen. – Hyvin
voi va terveyskeskuslääkäri on 
tehokas terveyskeskuslääkäri. 
Nykypäivän terveyskeskustyössä 
työn vaikuttavuuden arvioinnin 
tulee perustua muuhun kuin 
fyysisten käyntimäärien seuraa
miseen. Tietojärjestelmien tulee 
edistää, ei estää työntekoa.

Yleislääketieteen erikoislääkä
ri, Yleislääkärilehden päätoi
mittaja.

– Terveys keskusten työhyvin
vointia on kohennettava. Hoidon 
jatkuvuus kuntoon, lääkäreiden 
määrää perusterveydenhuol
lossa täytyy lisätä. Ensisijainen 
terveydenhuolto kuntoon on 
edelleen hyvä päätavoite.

Yleislääketieteen erikoislääkä ri 
ja MSc (Health Economics Policy 
and Law). Asun Tampe reella, 
töissä asiantuntijalää k ä rinä,  
sielu yleislääkärin. 

–Perus terveydenhuollon hou
kuttelevuus resurssoinnin, palk
kauksen, koulutuksen ja mie
lekkäiden työnkuvien kautta on 
keskeinen tavoitteeni.

Olen 32 v. yle evl. Työskentelen 
päätoimisesti Akaassa tklääkäri
nä sekä lääkäreiden luottamus
miehenä. Harrastan kiipeilyä ja 
neulomista. Lää käriliiton valtuus
kunnassa toimisin laadukkaan 
julkisen perusterveydenhuollon 
puolestapuhujana. Minulle tär
keitä teemoja ovat mm. hoidon 
jatkuvuus sekä lääkäreiden työs
sä jaksaminen.

LT, yleislääketieteen erl, oyl, 
Perusterveydenhuollon yksikkö, 
KeskiSuomen sairaanhoitopiiri

– Sotelakien hyväksymisen 
jälkeen on mahdollisuus luoda 
uudenlaiset lähipalvelut tervey
denhuoltoon ja tehdä työstä 
myös lääkäreitä kiinnostava. Nyt 
kaikki peliin!

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Terveyskeskuslääkäri, Ålands 
Hälso Och Sjukvård Primärvård 
Mariehamn Hc

Terveyskeskuslääkäri, työpaikka 
Nokian terveyskeskus


