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Yleislääkäreiden ja yleislääketieteen 
erikois lääkäreiden vaalirenkaalla 
on 94 hyvää ehdokasta

L ääkäriliiton korkein päättävä 
elin on 60-jäseninen valtuuskun-
ta. Se kokoontuu harvakseltaan 
vetäen linjoja yhteen ja päättää 

isoista asioista kuten virkaehtosopimus-
ten hyväksymisestä tai hylkäämi sestä 
sekä liiton budjetista ja toimintasuunni-
tel masta. Se myös valvoo liiton halli tuk-
sen toimintaa, jolle juoksevat asiat ja var-
sinainen vallankäyttö keskittyvät. Am-
mattiyhdistyksenä liittom me toiminnan 
tulee olla työssä aktiivises ti ammatissa 
toimivien lääkäreiden käsissä.

Yleislääkäreiden muodostama Yleis
lääkäreiden ja yleislääketieteen erikois
lääkäreiden vaalirengas edustaa selkeästi 
nimensä mukaisia lääkäriryhmiä sekä pe-
rusterveydenhuollon toi min taa. Erikois-
lääkäriyhdistyksellä on oma selkeä vii te-
ryhmänsä muille erikoislääkäreille. Se-
nio ri lääkäreiden ja Nuorten Lääkärien 
yh distysten vaalirenkaat ajavat omia ta-
voitteitaan, jotka eivät ole sidoksissa yk-
sittäiseen taustalla olevaan erikoisalaan 
tai toiminta ympäristöön. Näiden ryh män 
ensisijainen agenda on muu kuin yleislää-
käreiden ja perusterveydenhuol lon edun 
ajaminen. Lii ton hallituksen kokoonpa-
no ja sisäiset voimasuhteet määräytyvät 
vaalien tuloksen perusteella. Ei ole yh-
dentekevää, mi ten vaaleissa käy.

Edunvalvonta laajassa mielessä on 
ensi sijainen Lääkäriliiton toimintamuo-
to. Edunvalvontaan kuuluu palkkaedun-
valvonnan lisäksi muun muassa terveys-
poliittinen toiminta. Tämä terveyspoliit-
tinen näkökulma on erityisen tärkeä 
eri lais ten sote-alueiden syntyvai heissa. 
Lii ton tulee olla tässä työssä vahva. Jot-
ta liitto voisi olla vahva, liiton tulee olla 
uskottava. Korkea äänestysprosentti on 
aktiivisuuden ja vahvuuden merkki. Ku-
ka ottaisi vakavasti ammattiliiton, jon ka 
vaa leissa äänestysprosentti jää kovin al-
haiseksi? Jos perusterveydenhuoltoa ha-
lutaan vahvistaa, sitä tulee vah vistaa myös 
liiton sisällä. Se tapahtuu ainoastaan ää-
nestämällä perusterveydenhuollon lääkä-
riä. Perusterveydenhuollon lääkä rit py-
syvät liitossa vakavasti otettavana ryh-
mänä, jos perusterveydenhuollossa toi-
mivat ja sinne työhön tähtäävät lääkärit 
ää nestävät aktiivisesti – vaalirenkaam me 
lääkäreitä. 

Arvosta työtäsi: 
Äänestä yleislääkäriä.

Arto Virtanen
Terveyskeskuslääkäri, Nurmijärven tk
Lääkäriliiton varapuheenjohtaja

LÄÄKÄRILIITON VALTUUSKUNNAN VAALIT

Jos perusterveyden-
huoltoa ha lutaan vahvistaa,

sitä tulee vah vistaa myös 
Lääkäriliiton sisällä.

Se tapahtuu ainoastaan 
äänestämällä perus-

terveydenhuollon
lääkäriä.

Miksi
äänestäisin?
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326
Mikko T. 
Nenonen
Hartola 

64-vuotias 
yleislääket. 

dosentti, eMBA, vakaumuksel-
linen yleislääkäri ja kansanter-
veysmies, joka uskoo pohjois-
maiseen hyvinvointivaltioon. 
Eläkeharrastuksena yksityisvas-
taanotto ja kotikäyntejä maaseu-
dulla. Terveyspoliittinen sa noma 
yhteen virkkeeseen ki teytettynä: 
https://urly.fi/12g9 (lyh. osoite)

332
Inga 
Tikkinen
Lappeen ranta

Yleislääke tiet. 
erl, yksi tyis l. 

Luottamus mies tausta, Lää käri-
liiton Ete lä-Kar jalan paikallisosas-
ton pj. – Yleislääkärin keskeistä 
roolia potilaan hoidossa tulee 
vahvistaa mm. parantamalla hoi-
don jatkuvuutta. Sekä kunnallisel-
la että yksityisellä puolella tarvi-
taan työn vaativuutta vastaava 
palkkaus ja mielekästä, potilaan 
hoitoa palvelevaa työnkuvaa. 

331
Isa 
Teeriaho
Hollola 

  
  

Työs kentelen Päijät-Hä meen 
hy vinvointiyhtymässä terveys-
keskuslääkärinä. Erikoistun yleis-
lääketieteeseen. – Haluan olla 
osaltani edistämässä muutok-
sen keskellä hyvää edunvalvon-
taa, jonka tärkeänä osa-alueena 
pidän hyvinvointia tukevia työ-
olosuhteita ja vaikutusmahdolli-
suuksia oman työn suhteen.

333
Heidi  
Vuoria
Hamina

Terveyskeskuslääkäri, Haminan 
terveyskeskus

329
Johanna  
Salmio
Kouvola

Tk-lääkäri 
Kouvolassa 

26 vuotta. Kahden terveysase-
man apu laisylil. Luot tamusmies 
2001 alk., GPF-hallitus 2007–, 
alue toimikunnan ja edun val-
von taryhmän pj. Val tuus kunta 
2009–, edunvalvontajaos 2013–. 
– PTH:oon tarvitaan reilusti lisää 
lääkäreitä, jotta saadaan hoitoon 
jatkuvuutta ja Suomen tervey-
denhuolto toimimaan kunnolla. 
Lääkärit sitoutuvat, kun työolot 
ja palkkaus ovat kunnossa.

325
Ulla-Kaija
Lammi
Lappeen-
ranta 

Eläkkeellä. 
Väitellyt yleislääketieteen eri-
koislääkäri, hallinnon pätevyys, 
hum.kand, taiteilija. Ollut sekä 
Lääkäriliiton että Duodecimin 
hallituksissa ja valtuuskunnissa, 
lukuisissa valiokunnissa ja työ-
ryhmissä. – Minulle tärkeää ovat 
yleislääkärin identiteetti ja pe-
rusterveydenhuolto.

327
Risto  
Raivio
Hollola

LT, yleislää-
ketieteen 

erikoislääkäri, asiantuntija- ja 
kehit tämistehtävissä Päijät-Hä-
meen hyvinvoin tiyhty mässä. 
– Minulla on vuosien ko  ke mus 
tk-lääkärin työstä, joh ta misesta 
ja tutkimuksesta. Tavoitteeni on 
vaikuttaa lääkäreiden työolosuh-
teisiin vahvistamalla potilaiden 
hoidon saa ta vuut  ta, suunnitel-
mallisuutta ja jatkuvuutta.

330
Liisa   
Taskinen
Kotka

Kotkan tk, 
avoterv. 

huoll. ylilääkäri. Erikoist. Nais-
tent. ja synn., yleis lääke t. – Olen 
vankkumaton pth:n puolesta-
puhuja! Tk-lääkärinä 28 vuot-
ta: väestövastuu, lähiesimies-
työ, neuvola, kotisair. hoito, 
kotisairaala ja kotisaattohoito. 
Tarvitsemme edelleen lähellä 
ihmisiä olevia peruspalveluja, 
riittävästi resursoituna ja hy-
vin organisoituna. Ilman niitä ei 
esh:kaan pärjää.

328
Raimo  
Rissanen
Kotka

   
  

Kotkan perusterveydenhuollon 
alueellinen koulutusylilääkäri.

324
Terhi   
Harjula
Kouvola

   
 

Kouvolan Palliatiivinen polikli-
nikka. LL, Palliatiivisen lääketie-
teen erityispätevyys.

– Taitava yleislääkäri on tervey-
denhuollon korvaamaton sydän. 
Resurssit ja arvostus kuntoon!

I Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen vaaliliitto 

YLEISLÄÄKÄREIDEN JA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄREIDEN VAALIRENGAS

Äänestä ja vaikuta
21.9.–26.10.2018
Voit äänestää joko 

sähköisesti osoitteessa
www.laakariliitto.fi

tai lähettämällä
äänestyslipun postitse.
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341
Ville   
Miettinen
Mikkeli

  
Olen yleislääketieteen erikois-
lääkäri Mikkelistä. Työskentelen 
ESSOTE:ssa yleislääketieteen vas-
taanotolla. 

– Hoidon jatkuvuus terveys-
keskuksissa olisi turvattava.

342
Valtteri  
Suonmaa
Kuopio

Terveyskeskuslääkäri, LL, FM. 

339
Jarmo 
Lappa lainen
Juva

   
  

Olen terveys keskuslääkäri Juvalta 
ja johdan nykyisin ESSOTE: n vas-
taanottopalveluita Mikkelissä. 
Minulla on lääkärikouluttajan eri-
tyispätevyys. 

– Olen huolissani perusterveyden-
huollon ja yleislääkärin asemasta 
SOTE-uudistuksessa ja siksi lähdin 
laittamaan korteni kekoon.

335
Eeva   
Björkstedt
Juva

Juvan, Kan-
gas nie men 

ja Mäntyharjun hyvinvointikes-
kusten ylilääkäri

– Olen koko urani työskennel-
lyt perusterveydenhuollossa ja 
haluan edelleen kehittää tätä 
työtä. Haluan myös olla vaikut-
tamassa siihen, että työn teke-
misen edellytykset perustervey-
denhuollossa säilyvät hyvinä.

336
Eija   
Huttunen
Savonlinna

Terveyskeskuslääkäri ja koulutus-
vastuulääkäri Savonlinnan tk:sta

– Nuorten ohjaaminen ja koulut-
taminen on lähellä sydäntäni, 
sillä vahva ja osaava yleislääkäri 
on kaikkien etu.

337
Jouko  
Hänninen
Mikkeli

  
Ylilääkäri, Essote, Mikkelin pää-
terveysasema.

Yleislääket. erl, LT, Diabeteksen 
hoidon erityispät.

340
Anu   
Meriläinen
Liperi

   
 

Olen joensuulainen terveys-
keskuslääkäri Siilaisen tk:sta 
(Siunsote). – Minulle on tärkeää 
perusterveydenhuollon roolin 
vahvistaminen sekä lääkäreiden 
työolojen turvaaminen tulevas-
sa sote-uudistuksessa tai ilman 
sitä. Lääkärikunta tulee pitää 
yhte näisenä ja edunvalvonnassa 
keskittyä tasapuoliseen etujen 
ajamiseen.

338
Anneli
Kuusinen- 
Laukkala
Jyväskylä

LL. Yleislääk., 
asiantuntijalääk, KSSHP. Vuoden 
yleislääk. 2017, työnohjaaja. Ko-
kemusta tk- ja sairaala lääkärin 
työstä, tutkimus-, koulutus-, 
kehittämis -, järjes tö- ja yhdis-
tystoiminnasta. Keski-Suo men 
Lääkäriyhd. hall., GPF:n Kes  ki-
Suomen alaos. Kaksi kaut ta Lää-
kä ri liiton Itä- ja Keski-Suo men 
Pro fessio vlk:ssa. Haluan paran-
taa lääkärien työoloja ja kehittää 
suomalaista terveydenhuoltoa.

343
Markku  
Taskinen
Pieksämäki

Terveyskeskuslääkäri, Pieksä-
mäen terveyskeskus. 
Lääkäriliiton luottamusmies.

 – Vahvan perusterveydenhuol-
lon puolesta.

334
Tanja  
Bindel
Joensuu

Vastaava 
joh taja, 

yli lääkäri /PK Terveys Oy. Toi-
min Pohjois-Karjalan Lää kä ri-
yh distyksen puheen johta ja na 
sekä SLL:n Edun val von ta jaos-
ton jäsenenä. Perus tervey den-
huollon vahvistaminen, kan san-
taloudellisesti terveydenhuollon 
kustannusten hillitseminen sekä 
lääkärijohtaminen ja kollegiaali-
suus ovat lähellä sydäntäni.

II Itä- ja Keski-Suomen vaaliliitto

YLEISLÄÄKÄREIDEN JA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄREIDEN VAALIRENGAS

#omalääkäri #yleislääkäri #hoidonjatkuvuus #perusterveydenhuolto #yleislääketiede #gpf
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III Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin vaaliliitto

347
Kirsi  
Kiukaan-
niemi
Oulu

  
Perus palve lu kuntayhtymä 
Selänne. – Tär keää on yleislääkä-
rin työn mo ni puo li suuden säilyt-
täminen ja vah vis taminen, yleis-
lääkärin identiteetti erikoislääkä-
rinä ja -osaajana, näkymättömän 
työn huomioiminen, yleislääkä-
rin työ pitkien välimatkojen alu-
eella (ns. maalla).

348
Mari 
Kärkkäinen
Kemi

Yleislääke-
tieteen 

erikoislääkäri, vastaava lääkäri 
Mehiläinen Länsi-Pohja Kemin 
terveysasema. – Yleislääkärin 
työ on tervey denhuollon kivijal-
ka, jonka resursointia ja kehittä-
mistä tulee pitää yllä jatkuvasti. 
Terveydenhuolto tarvitsee osaa-
via lääkärijohtajia ja lääkäreiden 
johtamiskoulutukseen pitää jat-
kossakin panostaa.

349
Janne 
Liima tainen
Oulu

Tk-lääkäri, 
Tuiran hyvin-

vointikeskus, Oulun hyvinvointi-
palvelut
Yleislääketieteen erikoislääkäri-
koulutuksen koordinaattori, 
Oulun yliopisto

SLL:n paikallisosaston puheen-
johtaja

SLL:n OYS-erva-alueen terveys-
poliittisen valiokunnan vpj

352
Outi   
Palmén
Rovaniemi

Avo vastaan-
oton ylilää-

käri, Rovaniemen terveyskeskus. 
GPF-hallituksen jäsen, Lapin 
aluetoimikunnan pj, SLL OYS 
erva-alueen edunvalvontavalio-
kunnan pj ja edunvalvontajaok-
sen jäsen. 

– Perusterveydenhuolto  
keskiöön!

353
Paula  
Reponen
Rovaniemi

Rovaniemen 
terveyskes-

kus. – Sote-uudistuksessa on 
tärkeää pitää yleislääkärien ään-
tä kuuluvilla ja asiaa näkyvillä. 
Periferiaa ei saa unohtaa, ja se 
täytyy huomioida myös palk-
kauksessa.

344
Juha 
Auvinen
Oulu

Olen poh-
jois suo ma- 

 lainen yleislääket. erl ja dos., Ou-
lunkaaren ky:n johtava lääkäri ja 
OY:n yleislääket. kliin. opettaja ja 
tutkija. – Ajatukseni toimivas ta 
th:sta pohjautuu vah vaan pe-
rus tason osaamiseen, hy vään 
yh teistyöhön erikoisalo jen vä-
lillä, mutkattomaan toi min taan 
pth:ssa sekä yleislää ke tieteen 
ydinasioiden kuten hoi don jat-
kuvuuden ja ihmisen ko ko nais-
valtaisen ymmärryksen pohjalle. 

345
Eveliina
Jaurakka-
järvi
Taivalkoski

 
Lääketieteen lisensiaatti, yle 
eval, tkl, Taival kosken terveys-
keskus. – Myös pienet ja syrjäi-
set paikkakunnat ovat tärkeitä, 
toimivia yksiköitä ei pidä sulkea 
vain keskittämisen nimessä.

350
Andra  
Lätt
Enontekiö 

  
  

Olen 32-vuotias yleislääketieteen 
erikoistuva lääkäri. Olen synty-
nyt Virossa. Asun ja työskentelen 
Hetassa, Enontekiöllä.

351
Pekka  
Niemelä
Oulu 

Yleislääke-
tieteen erl, 

päätoiminen terveyskeskuslää-
käri Oulun tk:ssa, pääluottamus-
mies, sivutoiminen yksityislääkä-
ri. Lääkäriliiton valtuuskunnassa 
v. 2001 alkaen. – Sydämen asiana 
yleislääkäriyden ytimen vaalimi-
nen. Sairaimmat ja raihnaisim-
mat tarvitsevat hyvän hoidon! 
Osaava yleislääkäri ansaitsee 
kelpo työyhteisön ja kunnon 
palkan!

354
Kati
Retsu-
Heikkilä
Oulu

Yleislääke-
tieteen erikoislääkäri, Peruster-
veys Oulu Oy. Lääkäri liiton val-
tuuskunnan jäsen 2015–18.  
– Yleislääke tieteen osaajien ääni 
kuuluviin! Kouluttautuva, tutki-
va, hyvinvoiva ja koulutustaan 
vastaavaa työtä sydämellään 
tekevä kokenut yleislääkäri on 
terveydenhuollon kivijalka.

355
Marianne 
Riekki
Oulu

Olen 38-vuo-
tias yleislää-

ketieteen erikoislääkäri. Työs ken-
telen Oulun kaupungilla apulais-
ylilääkärinä sekä PPSHP:n pth-
yksikössä vs. asiantuntijalääkäri-
nä. Perhe on merkittävin hyvin-
vointini huoltaja. – Hoidon jat-
kuvuus on laatua. Osaamistaan 
ylläpitävä ja hyvin voiva yleislää-
käri on potilaan turva.

346
Sirkka
Keinänen-  
Kiukaan-
niemi
Oulu 

Yleislääke tieteen erl ja erl-kou-
lutt., OY, OYS, Ppky Selänne ja 
Oulun kpgin hyvinvointikeskuk-
sen diab.vast.otto – Laadukkaalla 
yleislääketieteen erl-koulutuk-
sella kohti ihmisläheistä, toimi-
vaa, osallistavaa ja kustannus-
tehokasta SOTEa. Koulutuksen 
edellytykset turvattava muuttu-
vissa toimintaympäristöissä.

YLEISLÄÄKÄREIDEN JA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄREIDEN VAALIRENGAS
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357
Pertti 
Sakaranaho
Keminmaa

Keminmaan 
kunnan ja 

Tornion k:gin joht. lääkäri. Ai em-
min Länsi-Pohjan shp:n pth:n 
ylilääkäri, jolloin valmistelin Län-
si-Pohjan th:n ja sh:n palvelujen 
kilpailutusta. Alueellamme toimii 
nyt kun tien ja yksityisen yhdessä 
omistama Oy, jonka toiminnas-
sa pth:lla ja esh:lla on yhdistet-
ty, yhteinen johto. Uskon, että 
saumattomalla yt:llä pth:n ja sen 
lääkärien asemaa voidaan ko-
hentaa ja työn vaikuttavuutta 
lisätä.

358
Lotta  
Seppinen
Kokkola

Yleislääketieteen ylilääkäri, Soite

– Tärkeänä pidän sitä, että jokai-
sella on oikeus laadukkaaseen 
julkisrahoitteiseen terveyden-
huoltoon iästä, asuinpaikasta tai 
varallisuudesta riippumatta.

356
Kaarina  
Röning
Kokkola

LL, tk-lääkäri, Soite, Keski-Poh-
janmaa

– Nyt on aika panostaa perus ter-
vey den huoltoon: oikea-aikaiset, 
tehokkaat, vaikuttavat palvelut 
kaikille.

III Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin vaaliliitto

359
Hanna
Stark- 
Heikkinen
Kemi

Yleislääketieteeseen erikoistuva 
lääkäri (LL 2012, Oulun yliopisto)

Terveyskeskuslääkäri, Mehiläinen 
Länsi-Pohja Oy, Kemi

360
Liisa   
Tiihonen
Kajaani

Yleislääke-
tieteen 

erikoislääkäri, apulaisylilääkä-
ri, Kainuun sote, Kajaanin ter-
veysasema.   
– Perusterveydenhuolto on 
tär keässä asemassa kehitettäes-
sä sosiaali- ja terveydenhuollon 
pal veluita entistä paremmiksi 
väestörakenteen ja maantieteel-
listen tarpeiden vaatimalla ta-
valla. Haluan olla mukana tässä 
työssä.

YLEISLÄÄKÄREIDEN JA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄREIDEN VAALIRENGAS

”Koulutan mielelläni nuoria lääkäreitä.”
Uudelle lääkärille tarvitaan asianmukainen 

perehdytys ja riittävä seniorituki.
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IV Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan vaaliliitto

370
Leena 
Kujansuu
Tampere

   
  

Yleis lääke tieteeseen eri koistuva 
lääkäri, GPF:n Pir kan maan alue-
toimikunnan pu heenjohtaja. 
Työpaikka Valkea kosken terveys-
keskus.

369
Timo 
Kosonen
Ilmajoki

Yleislääketieteen erikoislääkä-
ri, pitkän linjan järjestöaktiivi 
GPF:ssä ja Lääkäriliitossa.

363
Päivi   
Hämelahti
Tampere

  
  

Terveys kes kus lääkäri, yleislääke-
tieteen erikoislääkäri. Koti tällä 
hetkellä Maa rian haminassa, töis-
sä Maarian ha mi nan terveyskes-
kuksessa. 

364
Suvi  
Hämä läinen
Hämeen-
linna

  
Työpaikka Janakkalan terveys-
keskus. 

– Minulle on tärkeätä yleis-
lääkäreiden äänen kuuluville 
saaminen ja erikoistuvien  
lääkäreiden asiat.

367
Päivi  
Kahila
Tampere

LL, ELL, yleis-
lääke tieteen 

erikoislääkäri. Kliininen opettaja, 
TaY. Terveys keskus lääkäri, Ylö-
järven perusturva.

– Tunnen perusterveydenhuol-
lon arjen. Minulle on tärkeää 
perusterveydenhuollon näkö-
kulman esiin tuominen perus-
koulutusvaiheessa ja laadukkaan 
yleislääketieteen erikoislääkäri-
koulutuksen kehittäminen.

365
Tuomas  
Jukkola
Pirkkala

   
  

Olen yleislääkäri ja siirryin vuosi 
sitten kliinisestä työstä hieman 
itseänikin yllättäen Pirkkalan 
yhteistoiminta-alueen väliaikai-
seksi ylilääkäriksi. Yleislääkäriys 
ja johtaminen kiinnostavat, joten 
tämä on unelmaduuni. Ja väliai-
kaista kaikki onkin vain.

372
Anna 
Siitonen
Tampere

Yleislääke-
tieteen erl 

ja luotta mus mies, Treen tk, Kau-
kajärvi. Har ras tuksina päivys tä-
mi nen yhteispäivys tys Acu tas sa 
ja liikunta. Omakoti talo, mies, 3 
teiniä ja koira. Sydäntä lähellä 
hoidon jatkuvuus, pitkäaikaiset 
potilassuhteet ja lääkäri koulutus. 
Sote-uudistukselta toi von perus-
terveydenhuollon vahvistamista.

366
Jyrki  
Järvinen
Kuhmoinen

Työ paikka 
Jämsän Ter-

veys Oy, joka kuuluu Pihlaja lin-
na-konserniin. – Työ on saman-
laista kuin pth:ssa muuallakin. 
Kunnallistakin palvelua on 25 
vuotta, luottamusmiestaustaa 
yli 20 vuotta. YEK-ohjaajana on 
kosketusta nuorempien kollego-
jen arkeen. Ehdokkuudella halu-
an tukea yleislääkäriyttä ja tuoda 
luottamusmieselimiin ymmär-
rystä ulkoistetuista palveluista.

362
Tero  
Harjun -
tausta
Tampere

Pth:n ääni 
kuuluviin valtuuskunnassa! Vir-
ka ehtosopimuksen on oltava 
jär kevä sekä yleislääkäreille että 
esh:ssa työskenteleville. Julkisen 
työnantajan palkkauksen on ol-
tava kilpailukykyinen yksityisiin 
toimijoihin verrattuna. Minulla 
on aikaisempaa kokemusta val-
tuuskuntatyöstä, luottamusmie-
henä toimimisesta ja sote-uudis-
tuksesta Pirkanmaalla.

371
Teemu
Långsjö
Kangasala

LT, yleis lää-
ketieteen ja 

ra diol. erl. Puolue tausta KD. Ylil. 
TAYS Hatanpään Sair./Ku vant. 
– Eri kois sairaan hoi to voi hy vin 
ai no astaan kun peruster vey den-
huolto kukoistaa, ja siksi yleis lää-
kärin työn arvo on palau tet tava. 
Elämää ja hei koimpia suojelevia 
eettisiä arvoja lääkärin työs sä on 
edelleen vahvistet ta va.

368
Ilkka  
Kankaan pää
Jokioinen

Yleislääke-
tieteen erl 

ja perhelääkäri. Olen toiminut 
Forssan tk:ssa vuodesta 1991, 
samassa työryhmässä ja saman 
väestön parissa 20 v. Olen viih-
tynyt pitkien potilassuhteiden 
ja työn autonomian vuoksi. 
Kansanterveystyö ei perustu an-
saintalogiikkaan. Haluan lääke-
tieteellistä ymmärrystä terveys-
politiikkaan ja vastustan tervey-
denhuollon markkinoistamista.

361
Riikka
Ala-Karvia
Kurikka

Yleis lääke-
tieteen eri-

koislääkäri ja JIK:n tartuntatauti-
vastaavalääkäri sekä kolmen lap-
sen äiti Jalasjärveltä. Työpaikka 
JIK ky. Erityisesti äi tiys- ja lasten-
neuvola ja kouluterveydenhuol-
to kiinnostavat kuin myös päi-
vystystyö. – Arvostan yleislää-
ketieteen monipuolisuutta ja 
kokonaisvaltaista potilaan huo-
mioimista.
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373
Leena  
Uusitalo
Vimpeli

  
Apulaisylilääkäri, Järvi-Pohjan-
maan tk, Vimpeli

Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
hallinnon pätevyys

374
Aleksi  
Varinen
Tampere 

”Hyvä lää
käri hoitaa 

sairautta, loistava lääkäri poti
lasta, jolla sairaus on.” 

Olen yleislääketieteen erikois-
lääkäri ja työskentelen kliinisenä 
opettajana Tampereen yliopis-
tossa yleislääketieteellä. Asun 
Tampereella. Yleislääketieteen 
arvostus ja tutkimuksen edis-
täminen ovat minulle tärkeitä 
teemoja.

376
Hannu 
Vessari
Tampere

Olen yleis-
lääketieteen 

erikoislääkäri ja terveystalous-
tieteen ja terveyspolitiikan mais-
teri. Tällä hetkellä työskentelen 
asiantuntijalääkärinä lääketeol-
lisuudessa, ja pienimuotoisesti 
ammatinharjoittajana.

– Koen tärkeänä yleislääkärin 
työn monipuolisuuden säilyt-
tämisen, sekä mahdollisuudet 
oman työnsä hallintaan.

375
Mikko 
Vesamäki
Lempäälä

Yleislääke t. 
erl, ylil. TAYS 

Hatanpää, Geriatriak. ja Kotiin 
tuotettavat sairaanhoidoll. palv. 
– Yleislääkärinä yliopistosairaa-
laklinikassa. Aitio paikalla vai-
kuttamassa yhteisten potilaiden 
hoitoon, myyränä muurien si-
säl lä aukomassa ovia pth:oon 
päin. Kommunikaatio niin kolle-
gojen, potilastietojärjestelmien 
ja lääkelistojen välillä on ehdo-
ton edellytys sille, että homma 
saadaan toimimaan ja kaikkien 
parhaaksi. 
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Vaalien tärkeät 
päivämäärät
Äänestysliput lähetetään äänioikeutetuille viimeistään 
21.9.2018, äänestys alkaa klo 9.00.

Äänestyslippujen on oltava vaalilautakunnalla viimeistään 
26.10.2018 klo 16.00. Toimiston osoite on:

Suomen Lää käri liitto
PL 49, Mäkelänkatu 2, 00501 Helsinki

Perinteisen postiäänestyksen vaihtoehtona on myös   
sähköinen äänestys osoitteessa www.laakariliitto.fi  
---> linkki äänestykseen. 

 Äänet lasketaan 1.11.2018 mennessä.

 Tulos vahvistetaan 9.11.2018.

 Vaalien tuloksesta ilmoitetaan liiton kotisivulla 
 ja Suomen Lääkärilehden numerossa 46,   
 joka ilmestyy 16.11.

 Valtuuskunnan ensimmäinen kokous pidetään  
 14.–15.12.2018.

IV Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan vaaliliitto

”Hoidon jatkuvuus
tuo laatua.” 

 Se on myös toimivan 
terveydenhuollon edellytys.
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379
Pia 
Hakio
Espoo

   
 

Espoon tk, Es poon lah den ter-
veysasema. – Jatkuvan amma-
tillisen kehittymisen mah dol-
listaminen ja asiallisten työ-
välineiden turvaaminen on 
mi nulle tärkeää. Uusien yleis-
lääkärisukupolvien koulutus on 
lähellä sydäntäni.

381
Tiina 
Hetemaa
Helsinki

  
  

Tervey den huollon ja yleislää-
ketieteen erikoislääkäri, LT. 
Aiemmin olen toiminut tutkijana 
ja terveyskeskuslääkäri nä sekä 
ylilääkärinä, nykyisin Ter vey den 
ja hyvinvoinnin laitoksella arvi-
ointipäällikkönä. 

– Perusterveydenhuolto on mur-
roksessa, ehkä vihdoinkin tulee 
vahvistuksia, puolestapuhujia ai-
nakin on enemmän – minäkin.

382
Hannu 
Hiltunen
Vantaa

Terveyskeskuslääkäri, Myyrmäen 
terveysasema, Vantaa. 
Päihdelääketieteen erityispäte-
vyys, Vantaan terveyskeskuslää-
kärien luottamusmies.

385
Anna-Katri 
Kangassalo
Helsinki

Nuorisolääketieteen erityispä-
tevyys

Työpaikka: Koulu- ja opiskelu-
terveydenhuolto, Helsingin  
kaupunki 

386
Annika 
Kolster
Helsinki 

Olen tuore 
yleis lääke-

tieteen erikoislääkäri ja työsken-
telen Espoossa Tapiolan terveys-
asemalla. Kliinisen työn lisäksi 
toimin ohjaajalääkärinä ja kliini-
senä opettajana. – Uskon, että 
työyhteisön vahva osaaminen 
on paras tae parantaa peruster-
veydenhuoltoa.

387
Krista 
Kumpu vaara
Vantaa

Yleislääke-
tieteen 

erikoislääkäri. Työskentelen 
Espoossa Matinkylän terveys-
asemalla. NLY Edunval von ta-
valiokunta 2017->, SLL Helsingin 
alueellinen professiovalio kunta 
2017->. – Hyvinvoiva ja tyytyväi-
nen työntekijä – työpaikan tär-
kein voimavara. 

378
Asko 
Ahtiluoto
Espoo

   
   

LL. Työpaikka Ptky Karviainen, 
Nummela.

377
Kirsti 
Ahmajärvi
Helsinki

Yleis lääke-
tie teen erl, 

haavanhoidon erityis pät., H:gin 
kaupunki, Haavavast.otto. Tk:n 
virkalääkäri yli 10 v, viimeiset v:t 
osa-aik. haavavast.otolla moni-
ammatillista tiimityötä. – Yleis-
lääkäreiden etuja voidaan ajaa 
liitossa vain silloin kun valtuus-
kunnassa on riittävän monta 
yleislääketieteen edustajaa.

384
Kaarina 
Järvenpää
Espoo

   
  

LL, yleislääketieteen erikoislääkä-
ri, erityispäte vyys lastenneuvo-
la- ja koulutervey denhuoltotyö. 
Eläkkeellä joh tavan ylilääkärin 
tehtävistä. Yksi tyisvastaanotto 
Mehi läi ses sä. Espoon kaupun-
ginvaltuutettu, kaupunginhalli-
tuksen jäsen, sosiaali- ja terveys-
lautakunnan jäsen. Tavoitteena 
erityisesti lasten ja nuorten hy-
vinvointi sekä koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon kehittäminen.

383
Risto 
Ihalainen
Vantaa 

Täysinpalvelleena eläkkeellä mm. 
14 v yleislääkärin klinikasta, 25 v 
kunnan hallintolääkärin vaiheista 
ja liiton toimihenkilön 10 v pal-
veluksesta; STM:n osa-aikaisena 
virkamiehenä yhä tarkastamas-
sa Kelan sosiaaliturvaratkaisuja 
Samussa. 20 v Kunnallislääkäri-
lehden tekemistä ja saman verran 
liiton luottamustoimia virkatöiden 
ohessa – jo takin ehkä tietäisin, 
kun olinhan siellä mi näkin. Liitossa 
tarvitaan perspektiiviä enemmän 
kuin tsaarin rautateillä.

388
Tuuli 
Lehtivuori
Helsinki

  
  

Yleislääke tieteen erikoislääkäri, 
Mehiläinen. 

– Minulle tärkein asia on tervey-
denhuollon tasa-arvo ja yleislää-
käreiden hyvät työolot.

380
Saara 
Heinänen
Helsinki

 
Lääketieteen lisensiaatti. 

Työpaikka Helsingin kaupunki, 
koululääkäri.
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390
Sanna 
Mustonen
Kirkko-
nummi

  
Tk-työtä rakastava ayl, joka on 
viihtynyt Espoon tk:ssa pian 20 
vuoden ajan. – Toimiva työyhtei-
sö tekee hyvää jälkeä ja työnilo 
heijastuu potilaiden parhaaksi. 
Uskon vakaasti terveyskeskusten 
tulevaisuuteen!

391
Jaana  
Puhakka
Helsinki

  
Terveys keskus lää käri sekä täys-
päiväinen varapääluottamus-
mies Helsingin kaupungilla. 
Yksi tyislääkäri. GPF:n pj. SLL-
hallituksessa ja SLL Edun valvon-
tajaoksen pj. – Pitkän linjan 
edunvalvoja yleislääkärien  ja 
perusterveydenhuollon puoles-
ta koko sydämellä!

392
Osmo  
Saarelma
Helsinki

   
  

Eläkkeellä perusterveydenhuol-
lon monenlaisista töistä ja kan-
salaisten sähköisten palvelujen 
kehittämisestä. Lääkäriliitossa 
tavoitteena on toimia yleislääkä-
rin eheän ja itsenäisen työn sekä 
hoidon jatkuvuuden edistämi-
seksi, olipa tuleva sote minkälai-
nen tahansa.

389
Jari   
Johannes  
Lilja
Helsinki

LL, yleislääket. erikoislääkäri

Terveyskeskuslääkäri, Laajasalon 
terveysasema, Helsinki

Helsingin aluelääkäriyhdis tyksen 
puheenjohtaja

393
Tuire   
Saloranta
Espoo

  
  

Työpaikka: Myyrmäen terveys-
asema, Vantaan terveyskeskus. – 
Olen raskauden ehkäi syasioista 
innostunut yleislääkä ri, kohta 
yleislääketieteen eri kois lääkäri. 
Minulle tärkeää on yleislääkärin 
työn monipuolisuuden ja merki-
tyksen puolustaminen.

394
Jose Maria 
Socada
Helsinki

Yleislääke-
tieteen erl, 

tk-lääkäri, Kala sata man Ter veys- 
ja Hy vinvointi keskus. 

– Pth:sta täytyy pitää hyvää 
huolta. Tarvitsemme lisää yleis-
lääkäreitä ja virkoja terveyskes-
kuksiin. Näin poistamme jonoja 
ja parannamme palvelun laatua. 
Riittävä määrä lääkäreitä vähen-
tää tk-lääkärin työkuormaa ja te-
kee työstä houkuttelevampaa.

395
Mikko  
Valkonen
Helsinki

Yleislääke-
tieteen 

erikoislääkäri, 60 v. Virka: Alue-
hallintoylilääkäri. Työpaikka: 
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to, Hämeenlinna.

– Terveydenhuoltojärjestelmän 
muutoksessa on välttämätöntä 
turvata niin potilaan kuin lääkä-
rin oikeus tehokkaaseen, yksi-
lölliseen hoitoon turvallisesti ja 
taloudellisesti kestävällä tavalla.

396
Olli-Matti 
Valkonen
Helsinki

Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
ylilääkäri, Helsingin kaupunki, 
Herttoniemen ta

– Oikeudenmukaisen työn  
puolestapuhuja.

397
Sirkku  
Vuorma
Helsinki

Yleislääke-
tieteen ja 

terveydenhuollon erikoislääkä-
ri, LT, tk-lääkäri Vantaalla (SYLY). 
– Perusterveydenhuolto – pri-
mary care – on toimivan ter-
veydenhuollon lähtökohta ja 
työmaata riittää niin julkisen 
kuin yksityissektorin lääkäreil-
le. Keskustellaan lisää vaikkapa 
Facebookin Lääkärit-ryhmässä. 
Kollegiaalisesti.

”Perusterveydenhuolto ei ole rikki, 
se on aliresursoitu.” 

Terveyskeskusten lääkärivirkojen määrä on 
edelleen 1980-luvun lopun tasolla. Lääkärivaje 
terveyskeskuksissa on jo tuhansia lääkäreitä.
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405
Arto   
Virtanen
Vantaa

Vankka pe-
rustervey-

denhuollon ja terveydenhuol-
lon tietojärjestelmien tuntemus 
(alan erityispätevyys). Tk-työtä 
Nurmijärvellä vuodesta 1985; 
GPF hallituksessa ja Lääkäriliiton 
valiokunnissa kohta 20 vuotta; 
Nyt Lääkäri lii ton varapj. – PTH-
arvostus nousuun: Pätevät työs-
sään viihtyvät yleislääkärit hoi-
tavat homman. Pysyvät potilas-
lääkärisuhteet turvattava; se on 
potilaiden ja lääkäreiden yhtei-
nen etu.

404
Hanna  
Salmen-
pohja
Lohja 

  
Lohjan terveyskeskus/Mehiläi-
nen, osa-aikainen tk-lääkäri, 
työ neuvolassa ja kouluilla. 
Yleislääketieteen erikoislääkä-
ri, hallinnon pätevyys. – Valmis 
luottamustoimien sekä laajan 
terveyskeskustyön vankalla ko-
kemuspohjalla tarjoamaan näke-
mystä ja antamaan aikaa lääkä-
reille tärkeiden yhteisten asioi-
den hoitamiseen.

402
Ari   
Mönttinen
Lohja

Yleislääke-
tieteen erl. 

Erikoislääkärikoulutt., SPR de-
legaatti. Vakituinen työpaik-
ka terveyskeskuslääkäri Ptky 
Karviainen (Vihti, Karkkila), tällä 
hetkellä pätevöitymässä muisti-
sairauksiin Espoon sairaalassa. 
– Eniten potilaat – ja myös mo-
net lääkärit – toivovat hoidon 
jatkuvuutta – eivät valinnanva-
pautta. Se mahdollisuus tulee 
priorisoida kaikissa tulevaisuu-
den ratkaisumalleissa.

398
Päivi   
Fonsén
Nurmijärvi 

Yleislääke-
tieteen eri-

koislääkäri, tk-lääkäri, Nurmi-
järven tk. – Pth:ssa kohdataan ja 
hoidetaan ihmisiä kokonaisval-
taisesti ja kustannustehokkaasti, 
kun resurssit, koulutus ja toimin-
nan arvostus ovat kohdallaan. 
Tutkimus- ja kehittämistyön 
yhdistäminen osaksi pth:n lää-
käreiden työtä tulee olla mah-
dollista ja luontevaa. Meidän 
äänemme tulee kuulua ja meitä 
tulee kuulla.

399
Joonas  
Joensuu
Porvoo

  
  

37-v, yleislääketieteen erikois-
lääkäri Porvoosta. Työ paikkana 
Porvoon tk, jossa toimin tavan-
omaisen yleislääkärityön lisäksi 
työttömien terveyspalveluista 
vastaavana lääkärinä ja luotta-
musmiehenä. Suoritan lisäksi 
kivunhoitolääketieteen erityis-
pätevyyttä. Olen ollut lii ton pai-
kallisyhdistyksen johtokunnassa 
nyt kuutisen vuotta.

400
Anu   
Kanerva
Järvenpää 

  
  

Yleis lääke tieteen erikoislääkäri, 
lääkärikouluttajan erityispäte-
vyys. – Toimin lääkärikouluttaja-
na ja tutorlääkärinä Järvenpään 
terveyskeskuksessa. Pidän tär-
keänä, että yleislääkäreiden kou-
lutus säilyy laadukkaana SOTE-
uudis tuksessa. Lisäksi kannatan 
hoidon jatkuvuuden paranta-
mista.

403
Nikolai  
Rintala
Tuusula

   
  

Tuusulan terveyskeskus. YEK-oh-
jaa ja, yleislääketieteen erikoistu-
vien kouluttajalääkäri, varapää-
luottamusmies.

– Vahva perusterveydenhuolto. 
Inhimillisempi työtaakka.

– Sairaalalääkäreiden palkkataso 
ylös kuopasta. Ei vastakkainaset-
telua perus- ja erikoissairaanhoi-
don välillä.

401
Outi   
McDonald
Hanko

Yleislääketieteen erikoislääkäri.

– Sujuvan ja kustannustehok-
kaan terveydenhuollon kulma-
kivi on hyvin toimiva peruster-
veydenhuolto, jossa toimii alan-
sa ja potilaansa tuntevia yleis-
lääkäreitä.

”Kuka tuntisi työsi haasteet
  paremmin kuin
  toinen yleislääkäri?”
   Vahva yleislääkäri on kaikkien etu.

VI Uudenmaan vaaliliitto
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409
Jorma
Lindeman
Salo

Terveys-
keskus-

lää käri, Salon tk, Perniön ta. 
Lii ton luottamusmie s 93>, GPF 
aluetmk 10>, hal li tus 15>, TYKS 
Erva EVAvlk 15>, pj 17>. – Hyvän 
integraa tion, PTH:n ja ESH:n yh-
teistyön puoles ta, eh dotettua 
SOTEa vastaan. ESH:oon ja 
PTH:oon omat liitteet uuteen  
sopimukseen. Yleis lääkäri on  
potilaan paras konsultti.

414
Liisa 
Salonen-  
Harkila
Turku

  
Paraisten terveyskeskus. 
34-vuotias tk-lääkäri, jonka yle-
erikoistumi nen on loppusuoral-
la. – Terveys keskustyön mielek-
kyys löytyy hyvistä työoloista ja 
pitkistä potilassuhteista.

410
Katriina
Lähteen-  
mäki
Pori

  
Ylilääkäri, Po rin Perus turva.

– Kliinikko, kouluttaja, edunval-
voja, kehittäjä – monessa muka-
na, todistetusti tehokas!

406
Rita   
Arjonen
Turku 

  
 

Yleislääke tieteen erikoislääkäri, 
Turku (SYLY). Aikaansaava ja roh-
kea avosairaanhoidon ylilääkäri 
Kaarinan terveyskeskuksesta. 
– Tavoitteet: Yleislääkärin ääni 
paremmin esille ja resurssit pth:n 
tarpeita vastaaviksi. Raja-aidat ja 
hukka esh:n ja pth:n väliltä pois, 
yksi yhteinen potilastietojärjes-
telmä. 

407
Elina   
Bergman
Turku

Yleislääketieteen erikoislääkä-
ri, yleislääketieteen kliininen 
opettaja, Turun yliopisto. Sivu-
toiminen erikoislääkäri, VSSHP, ja 
ter veyskeskuslääkäri, Paimion-
Sauvon tk. 

408
Merja  
Laine
Paimio

Eläkkeellä 
Paimion-

Sauvon tk:n johtavan lääkärin 
virasta 6/2018 alk. Yleis lää ketiet., 
terv.huollon ja hallinnonpät. erl 
ja minulla on diabeteksen hoi-
don ja terv.huollon tietotekn. 
erityispät. – Yleis lää ke tieteen eri-
koislääkärit ovat avainasemassa 
laadukkaan kokonaisvaltaisten 
pth:n palvelujen tarjoamisessa 
väestölle nyt ja tulevaisuudessa.

412
Simo   
Rehunen
Eurajoki

Yleislääketieteen erikoislääkäri, 
Eurajoen terveysasema /Rauman 
terveyskeskus.

– Motto työssäni: oikeaa hoitoa, 
oikeille potilaille, oikeaan aikaan.

416
Tiina 
Vuorio
Turku

Elämä on 
kuin suklaa

rasia. Potilaan hoito ei (saisi 
olla). Olen (suhteellisen) nuore-
kas yleislääketieteen erikoislää-
käri valmistumisvuosimallia 
2008. Työskentelen Turussa yli-
opisto-opiskelijoiden terveyden-
huollossa (YTHS). – Laadukas 
hoito vaatii hyvinvoivan ammat-
tilaisen ja riittävän tuen kolle-
goille!

417
Markku
Vähätalo
Turku

  
  

68-vuotias, hiljattain eläköity-
nyt. Terveyskeskuslääkäri, vii-
meiset 10 vuotta maaseudulla. 
Väitöskirja diabeteksesta. Jatkan 
töitä sekä tk:ssa että yksityisessä. 
– Potilaillemme tarvitaan riittä-
västi aikaa ja hyvät taustatiedot. 
Alueellinen tasa-arvo pitää myös 
olla.

411
Markus 
Partanen
Turku

Avohoito-
pal v. yli-

lääkäri, A-klinikka Oy. – Minulle 
tärkeitä ovat yhteis kunnan vä-
hä  osaiset ja palvelujen paran-
taminen, lääkäreiden perehdy-
tys, koulutus ja yhteys. Tervey-
denhuoltojärjestelmän uudis-
tuksessa julkisen puolen kehit-
täminen ja turvaaminen, yksityi-
nen tukemaan sitä. 

413
Aura   
Salonen
Turku

  
  

Lääketieteen lisensiaatti. 31-vuo-
tias yleislääketieteeseen erikois-
tuva lääkäri, terveyskeskuslääkä-
ri, Härkätien sosiaali- ja terveys-
palvelut.

VII Varsinais-Suomen ja Satakunnan vaaliliitto

415
Suvi 
Vainiomäki
Turku

   
  

Turun hyvinvointitoimiala,  
ylilääkäri. 

–Terveyskeskuslääkärin urapol-
kua kehittämässä vuodesta -04: 
tavoitteena tasokas koulutusjär-
jestelmä ja toimivat potilastieto-
järjestelmät.
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Vahva
yleislääkäri
on kaikkien 
etu.

Haluan hoitaa 
koko ihmistä,
en vain
yksittäistä
tautia.

Koulutan
mielelläni
nuoria
lääkäreitä.

Hoidon
jatkuvuus
tuo laatua.

Äänestä ja vaikuta Lääkäriliiton 
valtuuskunnan vaaleissa
21.9.–26.10.2018
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I   EteläKarjalan, Kymenlaakson ja PäijätHämeen vaaliliitto
324 Harjula Terhi Kouvola
325 Lammi Ulla-Kaija Lappeenranta
326 Nenonen Mikko Hartola
327 Raivio Risto Hollola
328 Rissanen Raimo Kotka
329 Salmio Johanna Kouvola
330 Taskinen Liisa Kotka
331 Teeriaho Isa Hollola
332 Tikkinen Inga Lappeenranta
333 Vuoria Heidi Hamina
   
II   Itä ja KeskiSuomen vaaliliitto   
334 Bindel Tanja Joensuu
335 Björkstedt Eeva Juva
336 Huttunen Eija Savonlinna
337 Hänninen Jouko Mikkeli
338 Kuusinen-Laukkala Anneli Jyväskylä
339 Lappalainen Jarmo Juva
340 Meriläinen Anu  Liperi
341 Miettinen Ville  Mikkeli
342 Suonmaa Valtteri Kuopio
343 Taskinen Markku Pieksämäki
   
III   Keski ja PohjoisPohjanmaan, Kainuun ja Lapin vaaliliitto
344 Auvinen Juha Oulu
345 Jaurakkajärvi Eveliina Taivalkoski
346 Keinänen-Kiukaanniemi Sirkka Oulu
347 Kiukaanniemi Kirsi Oulu
348 Kärkkäinen Mari Kemi
349 Liimatainen Janne Oulu
350 Lätt Andra Enontekiö
351 Niemelä Pekka Oulu
352 Palmén Outi Rovaniemi
353 Reponen Paula Rovaniemi
354 Retsu-Heikkilä Kati Oulu
355 Riekki Marianne Oulu
356 Röning Kaarina Kokkola
357 Sakaranaho Pertti Keminmaa
358 Seppinen Lotta Kokkola
359 Stark-Heikkinen Hanna Kemi
360 Tiihonen Liisa Kajaani

IV   Pirkanmaan, KantaHämeen ja EteläPohjanmaan vaaliliitto
361 Ala-Karvia Riikka Kurikka
362 Harjuntausta Tero Tampere
363 Hämelahti Päivi Tampere
364 Hämäläinen Suvi Hämeenlinna
365 Jukkola Tuomas Pirkkala
366 Järvinen Jyrki Kuhmoinen
367 Kahila Päivi Tampere
368 Kankaanpää Ilkka Jokioinen
369 Kosonen Timo Ilmajoki
370 Kujansuu Leena Tampere
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371 Långsjö Teemu Kangasala
372 Siitonen Anna Tampere
373 Uusitalo Leena Vimpeli
374 Varinen Aleksi Tampere
375 Vesamäki Mikko Lempäälä
376 Vessari Hannu Tampere
   
V   Pääkaupunkiseudun vaaliliitto   
377 Ahmajärvi Kirsti Helsinki
378 Ahtiluoto Asko Espoo
379 Hakio Pia Espoo
380 Heinänen Saara Helsinki
381 Hetemaa Tiina Helsinki
382 Hiltunen Hannu Vantaa
383 Ihalainen Risto Vantaa
384 Järvenpää Kaarina Espoo
385 Kangassalo Anna-Katri Helsinki
386 Kolster Annika Helsinki
387 Kumpuvaara Krista Vantaa
388 Lehtivuori Tuuli Helsinki
389 Lilja Jari Helsinki
390 Mustonen Sanna Kirkkonummi
391 Puhakka Jaana Helsinki
392 Saarelma Osmo Helsinki
393 Saloranta Tuire Espoo
394 Socada José Helsinki
395 Valkonen Mikko Helsinki
396 Valkonen Olli-Matti Helsinki
397 Vuorma Sirkku Helsinki
   
VI   Uudenmaan vaaliliitto   
398 Fonsén Päivi Nurmijärvi
399 Joensuu Joonas Porvoo
400 Kanerva Anu Järvenpää
401 McDonald Outi Hanko
402 Mönttinen Ari Lohja
403 Rintala Nikolai Tuusula
404 Salmenpohja Hanna Lohja
405 Virtanen Arto Vantaa
   
VII   VarsinaisSuomen ja Satakunnan vaaliliitto
406 Arjonen Rita Turku
407 Bergman Elina Turku
408 Laine Merja Paimio
409 Lindeman Jorma Salo
410 Lähteenmäki Katriina Pori
411 Partanen Markus Turku
412 Rehunen Simo Eurajoki
413 Salonen Aura Turku
414 Salonen-Harkila Liisa Turku
415 Vainiomäki Suvi Turku
416 Vuorio Tiina Turku
417 Vähätalo Markku Turku

EHDOKAS NUMEROT




