
146
Marjukka 
Mäkelä

Helsinki 

152
Outi  
Seppälä

Espoo

154
Olli-Matti 
Valkonen

Helsinki

156
Sirkku  
Vuorma

Helsinki

145
Tuuli 
Lehtivuori

Helsinki

142
Kirsti 
Ahma järvi

Helsinki

143
Johanna 
Anttila-
Bondestam

Helsinki

144
Helena 
Karppinen

Helsinki

149
Jaana 
 
Puhakka

Helsinki

147
Kirsi 
Nikander

Helsinki

150
Kalle 
Saikkonen

Helsinki

148
Kristiina 
Patja

Helsinki

151
Markku 
Sato kangas

Helsinki

155
Anastasiya 
Verho

Helsinki

153
Saara 
Sistonen

Helsinki

Helsingin kaupunki, tkl (vv) 
Koulu- ja opiskeluterveyden-
huolto, vs. lastenpsykiatri, 
Terapeuttinen vauvaperhetyö, 
Helsingin yliopisto, väitöskirja-
tutkija, tutkimusaiheena: Kuka 
hyötyy koululääkärin tarkas-
tuksesta? Tavoitteena lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämi-
nen ja vaikuttava koulutervey-
denhuolto.

Olen helsinkiläinen yleislääke-
tieteen erikoislääkäri ja Yleis-
lääketieteen perusteet -oppi-
kirjan päätoimittaja. – Minua 
kiin nostavat yleislääkärien 
eri koistumis- ja täydennyskoulu-
tus, mentorointi ja toimivat 
työskentelymallit PTH:ssa. Lo-
pettelen YLE-professorin työtä 
Kööpenhaminan yliopistossa.

Yleislääketieteen erikoislääkä-
ri, Helsinki, THL. SYLY:n listalta. 
Perusterveydenhuollossa tehtä-
vän tutkimuksen työolosuhteita 
ja asemaa on parannettava – ja 
tässä liitolla tulee olla aktiivi-
nen rooli! Turhan usein kehitys-
hankkeiden ja uusien työmallien 
toteutus kaadetaan henkilöstölle 
ilman suunnitelmia vaikutusten 
seuraamisesta.

Dos., erikoislääk., Espoo, A-kli-
nik ka, Helsingin kaupunki ja 
HY. – Olen tervey denhuollon 
järjes telmän tutkimuksen ja 
kehittämisen ammattilainen ja 
terveyden edistäjä sielultani. 
Ilmastonmuutos ja kestävä kehi-
tys ovat lähellä sydäntäni. Lää-
kärin työtä teen päihdehuollossa 
ja näen hoidon jatkuvuuden tu-
lokset arjessa. Lääkärin oikeutta 
jatkuvaan ammatilliseen kehitty-
miseen ajan edelleen.

Työpaikka Helsingin kaupunki.

– Minulle tärkeää on lääkärin 
ammattitaidon ja itsenäisyyden 
kunnioittaminen.

Yleislääketieteen erikoislää-
käri, psykoterapeutti, SLL Lää-
kärityönohjaajat-alaosaston 
sihteeri 2010 alkaen. Työpaikka 
Helsingin terveys keskus, Kala-
sataman THK. Kiinnostuksen 
kohteet erityisesti perustervey-
denhuollon toimivuus ja lääkä-
reiden työhyvinvointi.

Yleislääketiet. erl, lääkärikou-
luttajan erityispät., LT. Yleislääke-
tieteen kliininen opettaja ja 
lääkärikouluttaja: PTH:n kehittä-
jäkonkari, hoidon jatkuvuuden 
ja terveyshyödyn tavoittelija. 
Ikääntyneiden oman mielen mu-
kainen loppuelämä ja koulutuk-
sen kehittäminen sekä kansalli-
sella että kansainvälisellä tasolla 
ovat tutkimuksen keskiössä. 

LT, yle erl, Nurmijärvi. Työs ken-
te len apulaisylilääkärinä Kes-
ki-Uudenmaan Sote -kunta-
yh tymässä. Monipuolinen 
työ kokemus perustervey den-
huol lossa. Lääkäriliiton edun val-
vontavaliokunnassa, ai em min 
luottamismiehenä. – Pe ruster-
veydenhuolto on ter vey den-
huollon kivijalka. Sen riit täviin 
resursseihin ja sujuviin toi min-
toihin tulee panostaa erityisesti. 

Yleislääketieteen erl, ylilääkäri. 
Työpaikka Helsingin kaupunki/
Munkkiniemen ta

– Olen pitkänlinjan terveyskes-
kus lääkäri ja tutorlääkäri. Toi vee-
nani on, että terveyskeskukset 
olisivat jatkossakin monipuoli-
nen ja antoisa työpaikka ja että 
siellä viihdyttäisiin myös muuten 
kuin rakkaudesta lajiin.

Terveyskeskuslääkäri ja pääluot-
tamusmies, Helsingin kaupunki. 
Yksityislääkäri. Yleislääketieteen 
ja terveydenhuollon erikoislää-
käri. GPF:n puheenjohtaja vuo-
desta 2016. SLL Valtuuskunnassa 
vuodesta 2010. 

– Perusterveydenhuollon edun-
valvontaa sinun puolestasi koko 
sydämelläni!

Yleislääketieteeseen erikoistu-
va, tutkija, kliininen opettaja, 
Kivelän TA /Helsingin yliopisto.

– Valtuuskunnassa tekisin töitä 
toimivan ja laadukkaan perus-
ter veydenhuollon, työolojen 
pa rantamisen ja ammatillisen 
ke hityksen eteen. Annetaan 
lää käreille mahdollisuus viihtyä 
inspiroivassa työympäristössä 
potilaiden par haaksi.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri, koulutta-
jalääkäri ja sivutoiminen yksityi-
nen ammatinharjoittaja.

– Huolehditaan yhdessä siitä, 
että ensisijaisen terveyden-
huollon kohentaminen pysyy 
Lääkäriliiton terveyspoliittisen 
vaikuttamisen kärkenä myös tu-
levalla valtuuskuntakaudella. 

Olen yleislääketieteen erikois-
lääkäri Helsingistä. Teen nykyisin 
Keusotessa perusterveyden-
huollon palveluita geriatriaan. 
Olen kiinnostunut ammattiliiton 
toiminnasta, erityisesti työnteki-
jän näkökulmasta. Olen toiminut 
yhden kauden varaluottamus-
miehenä Helsingin terveyskes-
kuslääkäreille ollessani virkalää-
kärinä siellä.

Olen helsinkiläinen yleislääke-
tieteen erikoislääkäri. Toimin 
freelancerpohjaisesti erilaisis-
sa töissä Helsingistä Ylläkselle, 
tällä hetkellä olen tk-lääkärinä 
Kauhavalla. Terveyskeskustyö on 
minulle sydämen asia ja perus-
terveydenhuollon asian ajami-
nen on koko kollegakunnan etu.

Työpaikka Pihlajalinna Terveys 
OY, vanhustyö. 

Yleislääketieteen ja terveyden-
huollon erl, LT. 

– Hoitotakuun lisäksi tarvitaan 
hoidon jatkuvuutta. Sote-uu-
distus tulee tehdä perustervey-
denhuolto (primary care!) edellä.  
Terveydenhuollon pakka sortuu, 
jos sen perusta murtuu.

#ensisijainenterveydenhuolto

#primarycare

#omalääkäri

#hoidonjatkuvuus

#yleislääkäri

#yleislääketiede


