
#ensisijainenterveydenhuolto

#primarycare

#omalääkäri

#hoidonjatkuvuus

#yleislääkäri

#yleislääketiede
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Kolster

Helsinki 

225
Tuire  
Saloranta

Espoo

Työpaikkani on Vantaan terveys-
keskus. Työssä nuorten kollegoi-
den ohjaaminen ja ehkäisyneu-
volatyö lähellä sydäntä. Yhtenä 
projektina väitöskirja. Syy olla 
ehdokkaana vaaleissa: haluan 
vaikuttaa siihen, että peruster-
veydenhuoltoon saataisiin vih-
doin riittävät resurssit ja työolot 
kuntoon.
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Virtanen

Vantaa
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Helsinki 
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Rintala
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Espoo
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Minna 
Mantila

Riihimäki 

46-vuotias yleislääketieteen eri-
koislääkäri, KTK. Pääluot ta mus-
mies Keski-Uudenmaan Sote-
kuntayhtymä. – Valtuustossa 
ajan sekä PTH:n että ESH:n etuja, 
näitä ei tule asettaa vastakkain. 
Tulevaisuus, rohkeus ja innostus 
on nuorissa lää käreissä. Vankka 
kokemus, tuki ja jatkuvuus se nio-
reissa. Terveydenhuollon kivijal-
ka pth:ssa.
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Vantaa

215
Pia 
Hakio

Espoo

Olen nurmijärveläinen yleislää-
ke tieteen erikoislääkäri, ja työs-
kentelen Keski-Uudenmaan 
sotessa koulutusylilääkärinä. Hy-
vinvoiva henkilöstö on toimi van 
perusterveydenhuollon perusta, 
ja laadukas koulutus on merkittä-
vä tekijä hyvinvoinnissa. Tämän 
eteen teen työtä pää pilvissä 
mutta jalat maassa.

Olen yleislääketieteen erikois-
lääkäri Nurmijärven tk:sta, 
Keusotesta. Toimin yleislääketie-
teen erikoislääkärikouluttajana 
ja Nurmijärven diabetesvastuu-
lääkärinä.

Olen yleislääketieteeseen eri-
koistuva lääkäri, Vantaan lääkä-
reiden luottamushenkilö sekä 
kaupunginvaltuuston varajäsen. 
Osallistun aktiivisesti #ilmas-
tolääkärit- ryhmän toimintaan. 
Edunvalvonnan lisäksi minul-
le on tärkeää, että Lääkäriliitto 
osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja tekee osuutensa 
kestävän yhteiskunnan ja tervey-
denhuollon rakentamisessa.
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Vantaa
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Joensuu

Rajamäki
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Joensuu

Porvoo
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Jaakko 
 Ilola

Helsinki

Eläkkeelle TK-työstä 8/2020. 10 
vuotta luottamusmiehenä. Vielä 
riittää virtaa asioiden hoitami-
seen. PTH:n virkamääriä lisättävä 
riittävästi. Oikeudenmukainen 
ja kannustava palkkamalli päte-
vyys ja kokemus huomioiden. 
Lääkärin autonomian turvaami-
nen. PTH:ssa mahdollisuus sek-
torityöhön.

Työpaikka Inkoon tk. – Minulle 
tärkeää on perusterveydenhuol-
lon kehittäminen ja vahvistami-
nen, perusta kuntoon hoidon 
jatkuvuutta ja terveyshyötyä 
vaalien. Ammatillinen kehittymi-
nen koko uran ajan on sydäntä 
lähellä, tärkeänä osana omaa 
työhyvinvointia. Toimiva työyh-
teisö on esihenkilönä onnistumi-
sen mahdollistaja.

Yleislääkärinä vuodesta 1985, 
järjestötyötä vuodesta 1999 
(GPF ja SLL). Kaksi viime vuotta 
osa-aikaisena terveydenhuollon 
tietojärjestelmiä kehittämässä ja 
toisen puolen yleislääkäri-amma-
tinharjoittajana. Alla 34 vuoden 
ura toimivassa terveyskeskuk-
sessa; tiedän siis mikä on toi-
miva terveyskeskus. Avainsana: 
Hoidon jatkuvuus.

LL, yleislääketieteen erikoislää-
käri, työpaikka Riihimäen seudun 
terveyskeskus.

– Perusterveydenhuollon työolot 
ja resurssointi tulee saada kun-
toon. Lääkäreinä tunnemme kan-
santerveyden kokonaisuuden, ja 
annetaan äänemme kuulua työn 
kehittämisessä ja johtamisessa.

Olen terveyskeskuslääkäri ja 
luottamusmies Keravan ter-
veys keskuksesta. Perus ter vey-
denhuollon resurssit on saatava 
kuntoon ja jatkuvasti ylitöitä te-
kevien lääkäreiden työkuormaan 
täytyy löytää helpotusta. Hoidon 
jatkuvuus on turvattava, vaikka 
organisaatiomuutoksia soten 
myötä on tulossa.

Työpaikka Espoon terveyskeskus. 

– Perusterveydenhuollon ääni 
valtuuskuntaan.

Terveyskeskuslääkäri, yleislääke-
tieteen erikoislääkäri, varaluotta-
musmies, paikallisosaston pu-
heenjohtaja.

Työskentelen terveyskeskus-
lääkärinä Espoossa ja kliinisenä 
opettajana Helsingin Yliopistolla. 
Monipuolinen mutta hallitta-
va työkuva, jatkuva oppiminen 
ja moniammatillinen yhteistyö 
motivoivat minua työssäni, sitä 
haluan edistää laajemmin. Pidän 
myös tutkimusta perustervey-
denhuollossa tärkeänä.

Tällä hetkellä minulla on väitös-
kirjatyö aluillaan perustervey-
denhuollon johtamisesta ja sen 
kompleksisuudesta Tampereen 
yliopistolla. Lisäksi edistän kai-
killa tavoilla, etenkin ekologises-
ti, kestävän terveydenhuollon 
kehittämistä. Osallistun aktiivi-
sesti #ilmastolääkärit-ryhmän 
toimintaan.

Olen kotoisin Vantaalta ja toi-
min Espoon terveyskeskuksessa 
Leppävaaran terveysasemalla 
apulaisylilääkärinä ja terveys-
keskuslääkäreiden luottamus-
miehenä.

– Olen tehnyt 24 vuotta yleislää-
kärin työtä julkisessa terveyden-
huollossa. Hyvin toimiva perus-
terveydenhuolto on minulle 
sydämen asia.

Olen yleislääketiet. erl ja kivun-
hoidon erityispät. koulutus lo-
puillaan. Työskentelen Por voon 
tk:ssa tk-lääkärinä, YEK-kou-
luttajana, työttömien terveys-
palveluista vastaavana lääkärinä 
ja luottamusmiehenä. GPF:n 
hallituksen jäsen, GPF:n TerPo-
ryhmän ja GPF:n Uudenmaan 
alueyhdistyksen puheenjohtaja.


