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40 v. yleislääketieteen erikoislää-
käri, kliininen opettaja ja tutkija. 
Työ Turun yliopistossa ja VSSHP 
PTH-yksikössä. Jukon varaluotta-
musmies, TYKS erva edunvalvon-
tavaliok. jäsen. 

– Hyvin toimiva pth hoitaa poti-
laan kokonaisvaltaisesti ja kus-
tannustehokkaasti, kouluttaa 
tulevia osaajia ja antaa mahdol-
lisuuden tutkimustyön tekemi-
seen.
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Työpaikka Turun hyvinvointi-
palvelut. 

– Perusterveydenhuollon työ-
olot, resurssit ja tietojärjestelmät 
kuntoon pitkäjänteisellä kehittä-
mistyöllä!
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Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
pitkän linjan järjestökokemus 
GPF:ssä ja Lääkäriliitossa. 

– Tärkeintä on yleislääkäriys.
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Olen 37-vuotias yleislääketie-
teen erikoislääkäri ja luottamus-
mies. Olen ollut 10 vuotta ter-
veyskeskuslääkäri. 

– Minulle tär keää on, että ter-
veyskeskuslääkärin työ säilyy 
mielekkäänä ja monipuolisena ja 
että työn ehtii tehdä työajalla.

Olen 35 v. terveyskeskuslääkäri 
Porista. Tällä hetkellä työskente-
len osa-aikaisesti virassani Har ja-
vallan tk:s sa sekä toimin yleislää-
ketieteen kliinisenä opettajana. 
Terveys kes kus työn kehittäminen 
on sydäntäni lähellä, ja mielestä-
ni meidän tulisi tavoitella näyt-
töön perustuvaa toimintaa myös 
perusterveydenhuollossa.

Tk-lääkäri, Turun terveyskes-
kus/Åbo hvc. GPF:n hallituksen 
jäsen, SLL:n edunvalvontajaok-
sen jäsen.

– Viktigaste är en stark och 
fungerande primärhälsovård. 
Tärkeintä on turvata toimiva  
perusterveydenhuolto.
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A-klinikka Oy:n avohoitopalve-
luiden ylilääkäri, päihdelääkäri.

 – Päihde- ja mielenterveyspoti-
laiden hoidon saatavuuden tulee 
parantua. Palliatiivisen hoi don 
saatavuus kuntoon: eu ta nasiaa 
ja lääkäriavusteista itse murhaa ei 
tule sallia. Läheiset tulee huomi-
oida palveluissa nykyistä parem-
min. PTH:n resursseja lisättävä!

LT, yleislääketieteen erikoislääkä-
ri. Osapäivätyössä Turun diabe-
tesvastaanotolla. 

– Haluan vahvistaa yleislääkärin 
asemaa. Sotessa lääkäri ei saa 
luisua pelkän konsultin rooliin, 
vaan meidän tulee säilyttää 
pitkät potilassuhteet. Siten on 
mahdollista tuntea potilas, mikä 
selvästi parantaa työn laatua.
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Olen 37-vuotias kaustislainen 
yleislääketieteen erikoislää käri. 
Työskentelen Keski-Pohjan maal-
la Soitessa terveyskeskuslääkä-
rinä. Olen neljän lapsen isä ja 
innokas musiikin, liikunnan ja 
luonnon harrastaja. Minulle ovat 
tärkeitä väestön terveyserojen 
kaventaminen, matalan kynnyk-
sen palveluiden tehostaminen 
ja potilaan voimavarojen käyttö 
terveysongelmien hoitamisessa.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
LT, lääkärikouluttaja.

– Yleislääketieteen erikoistuvien 
ja kouluttajien aseman sekä kou-
lutusjärjestelmän kehittäminen 
kuuluvat työnkuvaani koulutus-
ylilääkärinä VSSHP:n peruster-
veydenhuollon yksikössä sekä 
yliopistolla.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
LT. Eurajoen terveysasema. 

– Oman työn hallinnalla parem-
paa laatua. 

SYLY

Yleislääketieteen erikoislääkä-
ri, terveyskeskuslääkäri, Ptky 
Karviainen (Vihti, Karkkila).

– Pitkän linjan erikoislääkärikou-
luttajana kannan sote-uudis-
tuksen toteuttamisessa huolta 
perusterveydenhuollon lisäre-
surssoinnin lisäksi koulutuksen 
ja tutkimuksen määrärahojen 
riittävyydestä.
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Apulaisylil. Järvi-Pohjanmaan tk, 
yle erl, hall. pät., perhelääkäri. 
Seinä joen-Vaasan alue tmk, SLL:n 
Tam pereen terpo valiok., KH-
suo si tustyörh, Perhe lää kä rien 
hall. – Perus ter vey denhuoltoa 
täytyy vahvistaa kai kella lailla. 
Kas vokkain-vas taanotot ensisi-
jaisia, etävastaanotot niiden tu-
kena. Hyvä potilas-lääkärisuhde, 
hoidon laatu ja -jatkuvuus tuovat 
kustannusvaikuttavuutta.

Olen yleislääketieteeseen eri-
koistuva lääkäri Kaarinan ter-
veys keskuksesta. Haluan kaikil-
le lääkäreille mahdollisuuden 
keskittyä tekemään töitä laaduk-
kaasti, kokonaisvaltaisesti ja hy-
vän työyhteisön tukemana.

Vahvassa perusterveydenhuol-
lossa niin potilaat kuin työnteki-
jät voivat hyvin. Nuorten lääkä-
rien ääni kuuluviin!


