
198
Anu 
Kanerva

Kittilä

199
Kirsi  
Kiukaan-
niemi

Oulu

194
Juha 
Auvinen

Oulu

196
Minna
Jokinen

Sodankylä

200
Mari 
Kärkkäinen

Kemi

Yleisl. prof., OY, SYLY:n pj. Tervey
den huollon laatua ja kustannus
tehokkuutta parannetaan hoi
don jatkuvuuden kautta nimeä
mällä kullekin kansalaiselle oma 
yleislääkäri, jolle annetaan aikaa 
kohdata etulinjassa fyysisesti 
potilaitaan ja lisäämällä lääkäri
vakansseja, joista 2/3 yleislääke
tieteen erikoislääkäreitä.

51 v. yle erl, palliat. lääket. eri
tyis pät. Vanhuspalveluiden ylil. 
Ke min tk. Työnantaja Meh iläi nen 
Län siPohja. – Olen ollut lii ton 
valtuuskun nassa kolme kaut ta. 
Tuon esiin Poh joisSuomen sekä 
muiden hajaasutusalueiden kol
legoiden, erityisesti yleislääkärei
den näkemystä valtuuskunnas
sa. Tärkeitä ovat pitkät potilas
lääkäri suhteet, tiimityö, ratio
naalinen työnjako ja sen jatkuva 
kehittäminen, lääkärijohtajuus.

195
Eveliina 
Jaurakka- 
järvi

Taivalkoski

197
Oili 
Junttila

Oulu

LL, johtava lääkäri, 
Sodankylän kunta.

Yleislääketieteeseen erikoistuva 
lääkäri Taivalkoskelta.

– Yleislääketieteen erikoislääkä
reiden määrä terveyskeskuksissa 
tulee saada nousuun, jotta voi
daan taata hoidon jatkuvuus, in
himillinen työkuorma ja laadukas 
koulutus. Kokenut yleislääkäri 
on voimavara sekä perustervey
denhuollolle että erikoissairaan
hoidolle.

Työpaikka: Peruspalvelu kunta
yhtymä Selänne (Haapa järvi, 
Pyhäjärvi, Reisjärvi) 

– Tärkeitä teemoja hyvä, inhimil
linen johtaminen, työyhteisön 
tukeminen, asiantunteva yleis
lääkärin työ sekä riittävä perus
terveydenhuolto myös pitkien 
välimatkojen alueella.

Yleislääketiet. erl, lääkärikoulutt. 
erityispät. Tklääkäri, Kittilän tk  
– Ter veys keskuslääkärin työn 
suola ja pippuri on omat potilaat. 
Hoidon jatkuvuus on sydämen 
asiani ja etäilykin sujuu tuttujen 
potilaiden kanssa. Suomen ter
veyskeskukset tarvitsevat lisää 
yleislääketieteen erikoislääkä
reitä ja kannan korteni kekoon 
kouluttajana nykyään Lapissa 
tuntureiden keskellä.

LL, yle erl, kliin. opett., väitöskir
jatutk., Limingan tk, OY. SLL: vlm, 
Oulun piirin hj., GPF:n halli tuksen 
jäsen. – Lääkärin työn terveys
hyötyä tuottavat olo suh teet pitää 
mahdollistaa ja asian tuntijuus 
tunnustaa. Kou lut tau tumisen, 
asiantuntijuuden ja sitoutumisen 
pitää näkyä palkassa. Laadukkaan 
koulutuksen olosuhteet mahdol
listetaan terveyspalvelujärjestel
mässä resurssien jaolla.

201
Taru
Lappa lainen

Oulu

Olen oululainen LL, yleislääketie
teen erikoistuva lääkäri, kliininen 
opettaja ja tohtorikoulutettava. 
Työskentelen Oulun yliopistossa 
ja Pudasjärven terveysasemalla. 
Minulle tärkeää on saada turvat
tua perusterveydenhuollolle eli 
ensisijaiselle terveydenhuollolle 
riittävät resurssit.

202
Janne 
Liima tainen

Oulu

207
Kati
Retsu-
Heikkilä

Oulu

203
Outi  
Liisanantti

Ivalo

Olen 48vuotias lääkäri. Toimin 
Ivalon terveyskeskuksen johta
vana lääkärinä. Koulutukseltani 
olen anestesiologian ja yleis
lääketieteen erikoislääkäri. 
Parhaillani suoritan loppuun 
palliatiivisen lääketieteen eri
tyispätevyyskoulutusta. Myös 
diabeteksen hoito ja  maahan
muuttajien terveydenhuolto 
kiinnostavat. 

205
Elina  
Paloniemi

Rovaniemi

Olen 34vuotias yleislääketie
teen erikoislääkäri Rovaniemeltä. 
Työskentelen Rovaniemen 
terveyskeskuksessa. Teen työtä 
korkeatasoisen perusterveyden
huollon puolesta, jossa hoi
donjatkuvuuteen, laatuun sekä 
työntekijöiden hyvinvointiin 
panostetaan.

204
Kristiina 
Mäkelä

Oulu

Olen 36vuotias yleislääketieteen 
erikoislääkäri ja työskentelen 
Oulun kaupungilla terveyskes
kuslääkärinä.

– Tavoitteena ja toiveena huo
mio perusterveydenhuoltoon, 
hoidon jatkuvuuteen, pthesh
yhteistyön parantamiseen ja 
myös kokonaisvaltaisesti työ
hyvinvointiin.

206
Marjo  
Pasanen

Oulu

Olen yleislääketieteen erikoislää
käri ja toimin Oulun Kaupungilla 
koulutusapulaisylilääkärinä. Li
säksi olen mukana Oulun yliopis
ton erikoislääkärikoulutuksessa 
kouluttajana ja valtakunnallises
sa ammatillisessa jatkokoulutus
toimikunnassa koordinaattorina. 
Olen myös jäsenenä jatkuvan 
ammatillisen kehittymisen ja
ostossa.

Yleislääketiet. erl. Yoopettaja, 
etätklääkäri, kouluttaja, yhteis
päivystys ja ammatinharjoittaja
lääkäri. Lääkäriliiton terveyspo
liittisen toiminnan jäsen ja 
alu eel lisen valiokunnan pj sekä 
paikallisosaston pj. – Ensisijaista 
terveydenhuoltoa vahvistettava 
resurssien lisäämisellä ja kohden
tamisella sekä potilaslääkärihoi
tosuhteen jatkuvuudella.

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Vastaava lääkäri, Perusterveys 
Suomi Oy

Kliininen opettaja, Oulun yli
opisto

211
Atte 
Veteläinen

Kajaani

210
Heidi  
Varis

Rovaniemi

209
Sanna 
Rotonen

Liedakkala

208
Marianne 
Riekki

Oulu

Olen 33vuotias yleislääketie
teen erikoislääkäri Rovaniemen 
terveyskeskuksesta. Lisäksi teen 
tutkimustyötä yleislääketie
teen parissa Oulun yliopistossa. 
Yleislääkärinä saan hoitaa poti
laita kokonaisvaltaisesti ja työ 
on monipuolista. Toimiva pe
rusterveydenhuolto on kaiken 
pohja potilaita sekä yhteiskuntaa 
ajatellen.

Olen 41vuotias yleislääketieteen 
ja terveydenhuollon erikoislääkä
ri Oulusta. Työskentelen PPSHP:n 
perusterveydenhuollon yksikös
sä ylilääkärinä. Perhe on merkit
tävin hyvinvointini huoltaja. 

– Hoidon jatkuvuus on laatua. 
Osaamistaan ylläpitävä ja hy
vinvoiva yleislääkäri on potilaan 
turva.

32 v. yleislääketiet. erikoistuva 
lääkäri, vaimo ja 4 lasta. LL 2015 
OY. Työsken telen sairaalassa eri
kois tu mis palveluita suorittaen, 
val mistun loppuvuo desta. Olen 
vahvasti yleislääkäri, pth:n vah
vista minen on tärkeää. Ha luan 
tuoda myös kainuulais ten lääkä
rien ajatuksia esille Lää käriliitossa. 
Ny kyisen uranvaiheen myötä 
ym mär rän sekä yleis että esh:n 
lääkärien ajatuksia ja näkökulmia 
th:ssa.

Yleislääketieteen erikoislääkäri 

Kotipaikka Keminmaa

Työpaikka Oulunkaaren kunta
yhtymä, Simon terveysasema

#ensisijainenterveydenhuolto
#primarycare
#omalääkäri

#hoidonjatkuvuus
#yleislääkäri

#yleislääketiede


