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JO LÄHES 180 YKSITYISLÄÄKÄRIÄ ON VALINNUT PLUSTERVEYDEN. 

Urheileva muusikkolääkäri
“Kehon ja mielen hyvinvointiin 
vaikuttavat niin monet asiat – eikä 
vähimpänä musiikki, se kun rapsut-
taa aivoissa hyvää oloa tuottavia 
rakenteita. Omaa vapaa-aikaani 
on aina seurannut musiikkiharrastus.”

Kädet ovat aivojen jatke
“Pitämällä aivoni ja yleisen hyvinvoinnin kun-
nossa, pidän huolta myös lääketieteen käsityö-
läisen tärkeimmistä instrumenteista,  käsistä.“

Hyvässä seurassa
“Suurin syy PlusTerveyteen 
   liittymiseeni oli, että koen 
     olevani lääkäri enkä talousmies 
    – ja nyt se onnistuu, vieläpä  
        täysin  kotimaisessa  
           organisaatiossa.” 

    – ja nyt se onnistuu, vieläpä  
     olevani lääkäri enkä talousmies 

PlusTerveys on:
• suomalainen yhtiö, joka on 
   lääkäreidemme omistama. 
• vaihtoehto itsenäiselle 
  ammatinharjoittamiselle

Työsuhteemme etuja:
• samat edut kuin omassa
  osakeyhtiössä työsuhteen
  helppoudella
• vapaudut ennakkoverojen
  maksamisesta
• eläketurva kertyy
  automaattisesti
• voit kartuttaa varallisuuttasi
  yhtiön osakkeenomistajana
• keskitetyt hallintopalvelut,
  kirjanpito, luvat ja vakuutukset

“Olen lääkäri – en talousmies.”
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa, Korvalääkärikeskus Aino
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Me PlusTerveydessä uskomme, että maa-
ilmassa ei ole kahta samanlaista ihmistä, 
eikä siten myöskään kahta samanlaista 
työntekijää, potilasta tai hoitotoimen-
pidettä. Haluamme tarjota asiakkaillem-
me yksilöllistä hoitoa yksilöllisiin tarpei-
siin. Meillä sinä saat keskittyä omaan 
ammattiosaamiseesi.

Suuren ja kotimaisen terveydenhoito-
organisaation edut yksilöllisten 
ammattilaisten osaavissa käsissä 
– siitä PlusTerveydessä on kyse. 

“Täällä Ainossa on jokaisen hyvä olla, kun odotus-
huoneen seiniä koristavat Galleria Ainon vaih-
tuvien taidenäyttelyiden taideteokset. Korva-
lääkärikeskus Aino syntyi, kun hyvä ystäväni 

ehdotti, että harkitsisin oman korva-
lääkärivastaanoton perustamista 
Järvenpäähän. Päätin kokeilla ja 

nyt on kuudes vuosi menossa.”
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