
#ensisijainenterveydenhuolto

#primarycare

#omalääkäri

#hoidonjatkuvuus

#yleislääkäri

#yleislääketiede
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Olen terveyskeskuslääkäri Hei
no lassa ja toiminut vuosikausia 
myös nuorten lää kä rien ohjaaja
lääkärinä.

– Toimiva perusterveydenhuolto, 
taitavat ja hyvinvoivat lääkärit, 
yhteistyö ja hoidon jatkuvuuden 
parantaminen auttavat meitä 
auttamaan potilaita paremmin. 
Työmme ytimessä on aina ih
minen.

LT, yleislääket. erl, hum.kand., 
eläk k. 

– Ter veys keskuksiin oikea mah
dol lisuus potilaslää kä ri suhteen 
jatkuvuudelle. Lää kä rillä oltava 
tarpeeksi puhelinai ko ja, jotta 
potilas saa suoran yhteyden lää
käriin. Tutkimusta nettivastaan
otoista tarvitaan. Sel vitettävä, 
mitkä sairaudet/oireet sopivat 
vain etävastaanottoon.

Työpaikka Savonlinnan terveys
keskus. 

– Monipuolinen yleislääkärin 
työ, pitkät hoitosuhteet ja poti
laan kohtaaminen on turvattava. 
Lähellä sydäntäni on nuorten 
kollegoiden kouluttaminen ja 
ohjaaminen.
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Olen 29 v. yleislääketie teen 
eri koistuva Kouvolan An ja las
ta. Valmistuin 2019 ja jo opis
keluaikani toimin useissa luot
tamustehtävissä niin Suo men 
Medisiinariliiton kuin Lää
ketieteen kandidaattiseuran
kin hal lituksessa sekä NLY:ssä. 
Lääkäri liiton professiojaoksessa 
sekä valiokunnassa olen istunut 
SML:n jäsenenä 2018.
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Yleislääketieteen erikoislääkäri. 
Työskentelen Essotessa peruster
veydenhuollon ylilääkärinä vas
tuualueinani Juva, Kangasniemi 
ja Puumala. 

– Haluan vahvistaa peruster
veydenhuollon edunvalvontaa 
palkkaus ja työaikakysymyksissä 
ja tuoda Suomen Lääkäriliiton 
kannanottoihin lisää terveyskes
kustyön näkökulmaa.

Terveyskeskuksen ylilääkäri ja 
luottamusmies Haminasta, sydä
men asiana terveyden edistämi
nen ja perusterveydenhuollon 
vahvistaminen.
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Tklääkäri Kouvolan alueella 
90luvulta lähtien, yl Kym sotes
sa, luottamusmies 2001–, Kym
soten plm 2019–. GPF hallitus 
2007–, edunvalvontaryhmän ja 
Kymenlaakson aluetoimikunnan 
pj. SLL valtuuskunta 2009–2018, 
SLL hallitus 2019–, edunvalvon
tajaos 2013–. Vahvasti muka na 
edunvalvonnassa ja nyrkit sa
ves sa perusterveydenhuollon 
puolesta.
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Olen 47vuotias vajaat 20 vuot
ta Espoon ja Helsingin terveys
keskuksissa työskennellyt yleis
lääketieteen erikoislääkäri sekä 
lääkärikouluttaja. Olen kotoisin 
Vantaalta, mutta  äskettäin savo
laistunut ja töissä Kuopion ter
veyskeskuksessa syksystä 2021 
alkaen. Koen erityisen tärkeäksi 
terveyskeskusten arvostuksen 
nostamisen ja resurssien vahvis
tamisen vihdoinkin.

Olen 69vuotias naistentautien 
ja synnytysten sekä yleislääketie
teen erikoislääkäri. Jäin eläkkeel
le 1.12.19 Kymsotesta Kotkan 3 
terveysaseman ylilääkärin viras
ta. 40vuotisesta urastani olin 30 
vuotta terveyskeskuslääkärinä. 
Näin pitkän kaaren lääketieteen 
ja terveydenhuoltomme kehi
tyksestä. Siihen haluan vaikuttaa 
edelleen.
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56vuotias pieksämäkeläinen 
senioriyleislääkäri Pieksä mäen 
terveyskeskuksessa, lää kä ri
luottamusmies. 

– Perus ter veydenhuollossakin 
oltava mahdollisuus hallita 
työkuormitusta, hyvä seniori
tuki nuoremmille kollegoille ja 
saatava kunnon korvaus tehdys
tä työstä.

Armilan terveysasema, Eksote.

– Työskentelen sellaisen terveys
keskuksen eteen, jossa potilaat 
saavat laadukasta hoitoa oikea
aikaisesti ja moniammatillinen 
henkilökunta voi hyvin.


