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ääkäriliiton valtuuskunnan vaalien
äänestyksen aika alkaa olla käsillä.
Haluat varmaan olla vaikuttamassa
valtuuskunnan ja samalla Lääkäriliiton
hallituksen kokoonpanoon? Uusia koko
terveydenhuoltoa koskevia isoja asioita
tulee käsittelyyn lähitulevaisuudessa.
Sote alkaa konkreettisemmin hahmottua.
Rahoituksen remontti on suunnitteilla ja
se pitää tehdä ensin, yhdessä kuntajaon
kanssa. Nämä molemmat asiat olivat
kompastuskivinä aiemmissa yrityksissä.
Näiden päätösten jälkeen päästään suunnittelemaan sote-uudistuksen muuta
sisältöä. Se, minkälaisia muutoksista
tulee, määrittää myös meidän lääkäreiden työkenttää. Lääkäriliitolta kysytään
mielipiteitä, ja liitto antaa lausuntoja. Ole
mukana vaikuttamassa!
Edellisellä vaalikierroksella saimme
60-paikkaiseen valtuuskuntaan kahdeksan uutta selyläistä, paikkoja SELYlle tuli
27. Toivottavasti äänestätte SELYä ahkerasti myös tällä kertaa. SELYllä on liki 90
ehdokasta, joiden esittely on tässä lehdessä. Äänestysaika on 18.9–23.10.2015.
Työaikoihin halutaan joustavuutta,
työaikapankkeja mietitään, toivotaan
paikallista sopimista. Myös näistä asioista Lääkärinliiton lausunnonantajajärjes-
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Miksi minun pitäisi äänestää?

töt, kuten SELY, kertovat mielipiteensä.
Nämä järjestöt ovat edustettuna valtuuskunnassa, SELY on niistä suurin ja se
edustaa erikoislääkäreitä.
Työaikoihin halutaan lisää joustavuutta. Monilla työpaikoilla on jo käytössä
sähköinen työajan seuranta. HUS:n alueelle sellainen on tulossa, mutta pelisäännöt puuttuvat. Lääkäreille ei ole sovittu
joustavia työaikoja, joten jos esimerkiksi
tulet töihin klo 7.30, ei ensimmäistä
puolta tuntia tarvitse laskea työajaksi.
Työajan ylityksistä ei välttämättä makseta mitään. Edelleen saatetaan antaa
ymmärtää, että työntekijä on vain huono
ja hidas ja siitä syystä hänelle kertyy
liikaa tunteja. On hyvä, että sähköisessä
seurannassa kaikki työ tulee näkyväksi,
mutta johtaako se mihinkään?
Paikallinen sopiminen on myös maan
hallituksen suosiossa. Se on muuten
hyvä idea, mutta sen ei pidä tarkoittaa
sitä, että työnantaja sanelee yksipuolisesti
kaikki ehdot. Työntekijöitä pitää aidosti
kuunnella.
Nyt kun on tarve säästää, leikata
kuluja, olisi jälleen tarve miettiä, mitä
terveydenhuoltoon sijoitetulla rahalla
saadaan aikaan. Laatumittareita tuloksen tulkintaan on vähän. Hoidettujen
potilaiden määrä ei ole hyvä mittari,
kun vertaillaan eri erikoisaloja keskenään. Terveyshyödyn mittaaminen on
edelleen vaikeaa, kuolleisuusluvut taas
liian karkeita mittareita. Lääkäreiden on
hyvä olla mukana antamassa panoksen-

sa tällaisten mittareiden kehittämisessä.
Kun sujuvoitetaan prosesseja ja pyritään
saamaan hukka pois, päästäneen parempaan tulokseen kuin esimerkiksi työajan
pidentämisellä.
Digitalisaatio muuttaa lääkärin roolia
ja työnkuvaa. SELYn tavoiteohjelmassa vuosille 2016–2018 todetaan, että
terveydenhuollon uudistukset eivät
saa huonontaa lääkäreitten asemaa tai
autonomiaa. SELY on mukana Lääkäriliiton autonomiahankkeessa osallistumalla
valiokunnissa, jaoksissa ja jäsentilaisuuksissa tulevaisuusskenaarioiden suunnitteluun ja antaen toimenpide-ehdotuksia.
Lääkärin ei pidä tulevaisuudessakaan
olla pelkkä konsultti.
Myös terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksessä pitää lääkäreiden olla
mukana jatkossakin, ja selyläisiä onkin
mm. Lääkäriliiton eHealth-ryhmässä.
Kuten tavoiteohjelmassa todetaan, päivystys keskittyy, mutta kaikkien työmäärän pitää pysyä hallittavana ja työnkuvan
mielekkäänä. Työaikajärjestelyjä pitää
seurata, jotta työ ei muodostu liian kuormittavaksi. Erikoissairaanhoidosta tulee
entistä vaativampaa, tarvitsemme mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen
ja myös opetus ja tutkimus on turvattava.
Tavoiteohjelma on luettavissa tässä
lehdessä ja SELYn verkkosivuilta
www.sely.fi.
Vaikuta!
Muista äänestää!
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Tuula Rajaniemi
Lääkäriliiton puheenjohtaja

Kuka saa äänesi?

Työsi tulevaisuus ratkaistaan 18.9.–23.10.

T

yöelämä on muuttunut merkittävästi parin viimeisen vuosikymmenen
aikana. Päivittäiseen työhömme on
tullut paitsi uusia mahdollisuuksia myös
lisävaatimuksia. Muutosvauhti kasvaa vuosi
vuodelta, ja useita prosesseja on meneillään
samanaikaisesti. Väliin ei mahdu enää
vakiintuneen toiminnan vaiheita.
Päätöksiin vaikuttaminen edellyttää jatkuvaa valppaana olemista. Taloustutkimuksen tekemän uusimman väestötutkimuksen
mukaan Suomen Lääkäriliitto on arvostetuin ammattiliitto. Meidän vahvuuksinamme nähdään hyvän palkkaedunvalvonnan
ja alan työpaikkojen turvaamisen ohella
tulevaisuusnäkymien hahmottaminen.
Lääkäriliiton korkeinta päätäntävaltaa
käyttää jäsenten valitsema valtuuskunta. Valtuuskunta asettaa hallituksen ja
ohjaa sen toimintaa. Valtuuskunta päättää
keskeisistä ammattieettisistä ohjeista, kuten
eettiset ja kollegiaalisuusohjeet. Valtuuskunta linjaa liiton merkittävimmät poliittiset ja taloudelliset kannanotot. Näitä ovat
päättyvällä valtuuskuntakaudella olleet mm.
liiton sote-uudistukseen liittyvät keskeiset
näkemykset ja paraikaa toteutettavan strategian tavoitteet.
Alkavalle valtuuskuntakaudelle on
tiedossa mielenkiintoisia ja historiallisesti tärkeitä haasteita. Terveydenhuollon
toimintakenttä muuttuu sote-uudistuksessa.
Montako tuotantoaluetta Suomeen muodostuu? Kuinka ne saavat rahoituksensa?
Kuka on työnantaja ja millaiset ovat työsuhteen ehdot? Miten muuttuvat yksityissektorin ja työterveyshuollon reunaehdot
– säilyykö oikeus tehdä töitä sivutoimisesti?
Turvataanko tutkimustyö? Ja ennen kaikkea,
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miten käytäntö saadaan toimimaan potilaan
parhaaksi?
Lääkäriprofessioon ja lääkärin ammatilliseen autonomiaan – niin kliiniseen kuin
muuhunkin – kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa suuria haasteita. Autonomiaa tarkastellaan kriittisesti monin tavoin ja eri tahoilta. Muutospyrkimyksillä on vaikutuksia
potilas-lääkärisuhteeseen. Tähän mennessä
Lääkäriliitossa on kartoitettu autonomian
nykytilaa ja tulevaisuuden uhkia. Jatkossa
etsitään ratkaisuja eri osa-alueilla havaittuihin haasteisiin.
Sote-palvelurakenteen uudistus sekä profession autonomiaan kohdistuvat muutospaineet yhdessä teknologian ja lääketieteen kehityksen kanssa vaikuttavat siihen, millaisia
taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.
Tätä pohditaan Lääkäri 2030 -hankkeessa. Hanke on ajankohtainen nyt, sillä tänä
syksynä lääketieteen opiskelunsa aloittavat
opiskelijat ovat 2030-luvun erikoislääkäreitä.
Heidän tulisi saada valmiudet toimia muuttuneessa toimintaympäristössä.
Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit käydään 18.9.–23.10.2015. Äänestää voit joko
postitse tai sähköisesti. Ohjeet saat kotiisi
vaalikirjeessä ja ne löytyvät Lääkäriliiton
verkkosivulta http://www.laakariliitto.fi/
valtuuskunnan-vaali-2015/
Valtuuskunta käyttää jäsenten sille delegoimaa valtaa. Valtuuskuntaan kaivataan
innostuneita vaikuttajia mahdollisimman
monilta toimintasektoreilta ja eri puolilta
Suomea.
Äänestämällä kehität lääkärien toimintaympäristöä, työoloja ja koulutusta haluamaasi suuntaan!
Älä jätä ääntäsi käyttämättä!
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SELYn tavoiteohjelma
vuosille 2016–2018
Hyväksytty SELYn hallituksen kokouksessa 25.5.2015

SELY on erikoislääkärin edunvalvoja

• Erikoislääkäri on terveydenhuollon monipuolinen avainosaaja
• Erikoislääkärinä toimit työurallasi pisimpään
• Erikoislääkärin ansiokehitys turvattava koko uran ajan
• Lääkärit lääkärin töihin
• SELY – erikoislääkärin linkki Lääkäriliittoon
1. EDUNVALVONTA
Yhä useammat lääkärit ovat säännöllisen
työajan ansion varassa, koska päivystys
keskittyy. Lääkärisopimuksessa ei toistaiseksi ole ollut mallia työajasta, joka sijoittuu klo 16 jälkeen. Kuitenkaan vuosittaista
perustyöaikaa ei tule lisätä.
Yksityisellä sektorilla myös yhä useammat toimivat työsuhteisina lääkäreinä.
•
•
•

•

•

•
•
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palkkauksen tulee olla riittävä myös
ilman päivystysansioita
ammatillisen kehittymisen, kliinisen
työn osaamisen ja työkokemuksen tulee
näkyä palkkauksessa
ollaan mukana suunnittelemassa lääkärisopimukseen osaamisen kehittymisestä,
kokeneisuuden lisääntymisestä ja työn
tuloksellisuudesta palkitsevaa mallia,
joka määrittää tehtäväkohtaisen palkan
seurataan erilaisia työaikamalleja ja ansiokehitystä ja ollaan mukana valmistelemassa laajemmin kuntapuolen lääkärien
työaikamallia
seurataan terveydenhuollon uusien
organisaatioiden palkkarakenteita ja
työolosuhteita: isoissa organisaatioissa
työpisteet sijaitsevat kaukana toisistaan,
matkoihin kuluvan ajan korvaaminen on
sopimatta
vaikutetaan yksityistä terveydenhuoltoa
koskevan lakiuudistuksen valmisteluun
pidetään huolta yksityissektorin

•
•

lääkäreitten ansioiden kehityksestä ja
ammatinharjoittajan mahdollisuudesta
määrittää itse palkkionsa
kartoitetaan tarvetta ja mahdollisuutta
työsuhteisten yksityissektorin lääkäreiden kollektiivisopimukseen
kliinisen opettajan työmäärän ja palkan
tulee olla oikeassa suhteessa.

Päivystys
Päivystys keskittyy. Erikoisalojen välistä työnjakoa pitää selkiyttää, jotta kaikkien työmäärä
pysyy hallittavana ja työnkuva mielekkäänä. Myös työaikajärjestelyjä pitää seurata,
jotta työn kuormittavuus säilyy siedettävänä.
Yhteispäivystyksessä tulee päästä samaan
työaika- ja palkkamalliin samassa päivystyspisteessä työskentelevien kesken.
EU:n työaikadirektiivin etenemistä seurataan, huomioidaan sisältö ja vaikutus
erikoislääkärimiehitykseen.

2. PROFESSIO
Työssä kehittyminen ja ammatillinen
osaaminen
Lääkäriliiton suositus täydennyskoulutuksesta
tulisi sisällyttää virkaehtosopimukseen.
•
kannustetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen ja Taitoni.fi -työkalun käyttöön,
jolloin osaaminen saadaan näkyville.
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Lääkäreillä ja lääkäristä osaava esimies

Lääkärien osaamista ja lääkärijohtajuutta tarvitaan sekä organisaatiouudistuksen toteuttamisessa että uusien organisaatioiden toiminnassa.
•
vuonna 2014 uudistettua Lääkäriliiton johtamissuositusta tulee noudattaa; uusissakin organisaatioissa pitää
kliinistä työtä tekevällä lääkärillä olla
lääkäriesimies.
•
jatketaan SELYn johtamisaiheisia luentotilaisuuksia ja koulutusta, kannustetaan
SELYläisiä johtamistehtäviin
•
ollaan mukana huolehtimassa siitä, että
terveydenhuollon uusissa organisaatioissa on riittävä lääketieteellinen osaaminen joka tasolla.

Lääkärin muuttuva toimintaympäristö
Terveydenhuollon uudistus toteutuessaan määrittelee järjestäjät, tuottajat ja rahoituksen. Terveysteknologia edistyy, diagnostiikkaa räätälöidään ja myös sairauksien hoidot yksilöllistyvät,
jolloin potilaan asema korostuu. Lääkärin rooli
ja työnkuva muuttuvat.
•
terveydenhuollon uudistus ei saa
huonontaa lääkäreitten asemaa tai
autonomiaa
•
Lääkäriliiton autonomiahankkeeseen
osallistuminen: toimenpide-ehdotuksia,
tulevaisuusskenaarioiden suunnittelua eli ollaan mukana teeman käsittelyssä valiokunnissa, jaoksissa ja
jäsentilaisuuksissa
•
lääkärin ei pidä tulevaisuudessa olla
pelkkä konsultti
•
lääkärit jatkossakin mukana terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityksessä: SELY mukana mm. Lääkäriliiton
eHealth-työryhmässä. Kannustetaan
SELYläisiä osallistumaan työpaikoillaan
tietojärjestelmien kehittämiseen.
•
ollaan mukana vaikuttamassa lääkäreiden työhyvinvointiasioihin, kuten työssä
jaksamiseen
•
lääkärillä tulee olla asianmukaiset, myös
itsenäiseen työskentelyyn sopivat työtilat
•
vapaa ammatinharjoittamisen mahdollisuus – sivutoimisen yksityistoiminnan
mahdollisuus on turvattava jatkossakin.
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•
•
•
•

Opetustyö ja tutkimus

opiskelijaryhmien pitää olla riittävän pieniä, jotta yksilöllinen oppiminen onnistuu
erikoislääkärin työssä pitää erikoistuvien
kouluttamiseen olla riittävästi aikaa
erikoislääkärille tulee turvata mahdollisuus tutkimustyön tekemiseen
kliinisen tutkimuksen rahoitus tulee
turvata.

3. TERVEYSPOLITIIKKA
Terveydenhuollon uudistuksessa järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus suunnitellaan
uudelleen. Asiaan liittyen ollaan mukana
lausunnonantajana Lääkäriliiton organisaatiossa. Potilaan valinnanvapaus tulee myös
huomioida.
•
•
•
•
•
•

terveydenhuollossa järjestäjä ja tuottaja
tulisi erottaa
monituottajamalli tulisi mahdollistaa
rahoitusta tulee yksinkertaistaa ja huomioidaan kokonaisuus, jotta osaoptimointia
voidaan välttää
SELY arvioi omat näkemyksensä ehdotetuista rahoitusmalleista (jatkovalmisteluna v. 2015 lausuntoihin)
tietojärjestelmien tulee tukea kliinistä
työtä
e-reseptin mobiiliversion, Kelan Kelaimen
kehittämistä ja Kanta-arkiston etenemistä seurataan ja pyritään varmistamaan
niiden toimivuus.

4. SELY LÄÄKÄRILIITOSSA JA
MUISSA SIDOSRYHMISSÄ
SELY toimii vahvasti ja kantaaottavasti Lääkäriliiton organisaatiossa kaikilla tasoilla
•
•
•

Lääkäriliitto on SELYn tärkein kanava
erikoislääkäreiden asioiden edistämisessä
SELY on julkisen ja yksityisen puolen erikoislääkäreiden edunvalvoja
Lääkäriliitossa
Lääkäriliiton toimintaa valiokunnissa,
alaosastoissa sekä paikallisosastoissa tulee
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SELYn tavoiteohjelma
valtuuskuntakaudella 2016–2018

•
•
•

edelleen kehittää, jotta jäsenen ääni
saadaan esille
luottamusmiestoimintaa tulee kehittää ja
vahvistaa vastaamaan terveydenhuollon
muuttuvia olosuhteita
SELYllä on oma osasto Helsingin lääkäripäivien Lääkäritorilla
SELY tekee yhteistyötä muiden lausunnonantajajärjestöjen kanssa.

5. ERIKOISLÄÄKÄRILEHTI JA
VERKKOSIVUT
SELYn julkaisema Erikoislääkäri-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa joko paperisena
ja/tai sähköisenä. Lehti lähetetään kaikille
jäsenille, samoin sähköinen uutiskirje,
josta on linkit lehden artikkeleihin. Lehteä
kehitetään jatkuvasti saadun palautteen
mukaan. SELYn lehtiarkistosta lehdet
löytyvät näköislehtenä. Verkkosivut ovat
www.sely.fi. SELY on Facebookissa ja
Twitterissä.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Hyvää yhteistoimintaa Eurooppalaisten ja
muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa
jatketaan ja SELY osallistuu Lääkäriliiton
organisaation mukana Maailman Lää-

kärijärjestön (WMA) ja Euroopan tason
toimintaan (CPME ja UEMS).
Pohjoismaisen erikoislääkäriyhdistyksen
Nordölin (Nordiska rådet för Överordnade
läkare) toimintaan osallistutaan edelleen.
Kokoukset pidetään vuorotellen eri maissa.

7. JÄSENHANKINTA
Jäsenhankintaa tulee tehostaa. Edelleen
lähetetään säännönmukaisesti kutsukirje
1-2 kertaa vuodessa juuri valmistuneille
erikoislääkäreille. 2015 avattuja Facebooksivuja ja muuta sosiaalista mediaa hyödynnetään jäsenhankinnassa.
Hallitus pyytää valtuuskunnalta ehdotuksia
jäsenhankinnan osalta.

8. TALOUS
Talous pidetään tasapainossa. Omaisuutta
hoidetaan tähdäten sen arvon säilyttämiseen/maltilliseen kasvattamiseen. Jäsenmaksut ovat pääasiallinen tulonlähde.
Erikoislääkäri-lehti on suurin kuluerä.

Erikoislääkärin edunvalvoja
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Anestesiologien ja
silmälääkärien vaaliliitto
Anestesialääkäreitä on valtuuskunnan
vaalissa SELYn ehdokkaina kaikista
yliopistosairaaloista ja useista keskussairaaloista. Olemme luontevassa yhteydessä lähes kaikkien erikoisalojen
lääkäreihin. Tunnemme sairaalan toimintaa hyvin monipuolisesti. Olemme
kaikkien tuttuja.
Runsaasti koko uran päivystävinä
tunnemme yötyön ja kiireen. Työmme
ulottuu ensihoidosta teho-osastoille,

vastasyntyneistä vanhuksiin ja päiväkirurgiasta raskaisiin syöpähoitoihin.
Meillä on tietoa, mitä eri osastoilla
ajatellaan ja millaisia ongelmia on eri
erikoisaloilla.
Sairaalassa
tunnettu
anestesialääkäri onkin usein pääluottamusmiehenä. Tälläkin listalla on useita
anestesialääkäripääluottamusmiehiä.
Uskon, että tuttua anestesialääkäriä kannattaa äänestää, vaikka ei itse

anestesialääkäri olisikaan. Ehdokkaan
luokse voi useissa sairaaloissa kävellä.
Vaaliliitossa on lisäksi 1 silmälääkäri.
Jos silmälääkärit keskittävät äänensä
hänelle, uskon hänellä olevan hyvät
mahdollisuudet päästä valtuuskuntaan.
Käyttäkää ääntänne!

RistoAvela
•
•
•
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LL, anestesiaerikoislääkäri, hallinnon pätevyys
risto.avela@fimnet.fi
Apulaisylilääkäri, HYKS, Silmä-korvasairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• HUS pääluottamusmies
• SLL valtuuskunnan jäsen
• SELY valtuuskunnan jäsen
• SLL edunvalvontajaoston jäsen
Pidän tärkeänä sairaaloiden erikoislääkäreiden virka-aikaisen palkan korottamista työn vaativuutta vastaavalle tasolle
erityisesti maan eteläisimmissä yliopistosairaaloissa, joissa päivätyön ansiot ovat selvästi muiden sairaanhoitopiirien ja
terveyskeskusten palkkoja alhaisemmat.
Päivystyskorvaukset pitää ottaa huomioon loma-aikojen palkkaa nostavana samoin kuin todistus- ja käyntipalkkiot.
Päivystystyö ei ole työaikalaissa tarkoitettua satunnaista ylityötä, joka voidaan jättää huomiotta lomapalkkaa
määritettäessä.

Hannele Heine
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•
LL, anest.el
•
hannele.heine@tyks.fi
•
Erikoislääkäri, VSSHP / Tyks
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä
•
JUKOn koordinoiva pääluottamusmies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä
•
Suomen Lääkäriliiton Turun edunvalvontavaliokunnan jäsen
•
Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen
Lääkärit terveydenhuollon avainosaajia. Valtuuskunnan merkittävin asia on sote-uudistus julkista terveydenhuoltoa ja
erikoissairaanhoitoa tuhoamatta. Liiton oltava aloitteellinen. Muutoksia terveydenhuollon toimintatapoihin tarvitaan.
Osallistumalla jo suunnitteluun tulee lopputuloksesta kliinisesti toimiva. Työoloja edelleen parannettava. Liikaan
työkuormitukseen puututtava ja riittävä täydennyskoulutus turvattava. Erikoislääkäreille luotava laajemmin erilaisia
urakehitysnäkymiä eri tehtävissä.
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Juha Karinen
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•
LT, anestesiologian el
•
juha.karinen@fimnet.fi
•
apulaisylilääkäri, OYS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Anestesiologit – Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto
•
johtokunnan jäsenyys 2001 – 2007 (pj 2006 – 2007)
•
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta 2004 – 2006
•
·Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) valtuuskunta 2004 – 2009 ja 2010 – 2012,
•
SELY:n valtuuskunnan puheenjohtaja 2004 – 2006
•
Suomen Lääkäriliiton tilintarkastuskomitean jäsen 2006 – 2009 sekä SLL:n valtuuskunnan
•
vaalivaliokunnan jäsen 2006 – 2009
Kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon. Työssä jaksaminen, erityisesti päivystysvaltaisilla erikoisaloilla. Pitkistä työrupeamista
päästävä eroon. Erikoislääkärikoulutusta kehitettävä siten, että erikoislääkäreitä olisi nykyistä enemmän erikoistuvien
lääkäreiden ohjaukseen ja koulutukseen (esim. työparityöskentely).

Miia Kokkonen
•
LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
•
miia.kokkonen@pshp.fi
•
osastonlääkäri, PSHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Anestesiologit – alaosaston sihteeri
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Anestesiologit ovat paikalla kriittisilläkin hetkillä. Teemme yhteistyötä melkein jokaisen erikoisalan kanssa. Päivystämme,
joten tiedämme, mitä sairaalassa tapahtuu yöllä ja viikonloppuisin. Äänemme ja edustuksemme pitäisi siis kuulua
muuallakin kuin anestesiakaaren takana.

Risto Kuosa
•
•
•
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•
•

LL, erikoislääkäri, anestesiologia- ja tehohoito
risto.kuosa@phsotey.fi
Ylilääkäri, Päijät-Hämeen Ks
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
SELYn jäsen
SELYn valtuuskunnan varajäsen

Julkisen terveydenhuollon laadukkaan hoidon turvaaminen.

Heikki Tapio Laine
•
•
•
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Anestesiologian erikoislääkäri
heikki.laine@esshp.fi
Anestesiaylilääkäri, Etelä-Savon
sairaanhoitopiiri

Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunta
•
Lääkäriliiton Suomen anestesiologit alajaos
•
Edunvalvontavaliokunta, KYS ERVA

Yritän omalla pienellä panoksellani vaikuttaa Lääkäriliiton kautta turhan sääntelyn ja byrokratian vähentämiseen.
Lääkärien tulisi saada työssään keskittyä oleellisimpaan asiaan eli potilaan hoitamiseen. Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen ohella Liiton on muistettava myös perinteinen edunvalvonta. Muuttuvassa terveydenhuollon
ympäristössä lääkärin liikkumatila uhkaa kaveta liikaa ja tämä on myös suuri edunvalvonnallinen haaste.
Terveydenhuoltoa on voitava kehittää ja sitä pitää kehittää myös tervettä talonpoikaisjärkeä käyttämällä. Puhtaat
poliittiset eivätkä idealistiset päätökset aina ole malliesimerkkejä tuosta terveen järjen käytöstä..
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Antti Mali
•
Anestesiologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
•
antti.mali@khshp.fi
•
Osastonylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Tampereen Erva-alueen edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja
•
pääluottamusmies Kanta-Hämeen shp
•
SELYn valtuuskunnan varajäsen
Terveydenhuollon rakennemuutoksen ja niukentuvien resurssien aikana on turvattava lääkärikunnan ansiokehitys ja
työnkuormituksen haittojen minimointi. Meidän on vastattava jäsenille, mihin Lääkäriliittoa tarvitaan. Kollegakunnan
parhaaksi huomioiden työuran kaikki vaiheet.
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Jukka Mattila
•
LL, Silmätautien erikoislääkäri
•
e-mail: jukka.mattila@fimnet.fi
•
Osastonylilääkäri PHKS Silmäklinikka, Ammatinharjoittaja
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunta 2006•
SELY valtuuskunta 2006•
Suomen Silmälääkäriyhdistys hallitus 2013•
NLY hallitus 1996-2000
Ammatinharjoittajan autonomia on turvattava. Lääkäri vastaa potilaan diagnoosista ja hoidosta myös jatkossa.
Tietojärjestelmien on palveltava lääkäriä paremmin kuin nyt. Erikoislääkärien palkkakehitys on turvattava julkisella
puolella. Kesälomien kertymää ei saa muuttaa.
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Päivi Nieminen
•
LL 1982, Anestesiologian erikoislääkäri 1990, Kivunhoidon erityispätevyys, Hallinnon pätevyys
•
paivi.nieminen@hus.fi
•
Osastonlääkäri, HYKS, Jorvin sairaala leikkaus- ja anestesiaosasto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
JUKO:n HYKS ATeK:n vastaava luottamusmies
•
JUKO:n Jorvin sairaalan varaluottamusmies
•
Lääkäriliiton HUS-erva-alueen professiovaliokunnan jäsen
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Maamme taloustilanne on haastava. Odotamme sote-uudistusta. Muutoksia on luvassa. Anestesiaerikoislääkärit
päivystävät etulinjassa eläkeikään asti. 24/7 päivystäviä erikoissairaanhoidon yksiköitä tulee olemaan tulevaisuudessa
todennäköisesti aikaisempaa vähemmän. Miten taataan päivystysrasituksen tasapuolisuus? Miten sijoitellaan säännöllistä
työaikaa? Näiden kysymysten lisäksi on paljon muita. On tärkeää olla anestesialääkärinä etulinjassa vaikuttamassa siihen,
miten asioita ratkotaan ja taataan myös asianmukainen ansiotaso.

Jelena Oulasvirta
•
•
•

LL, MSc (Quality and Safety in Healthcare)
jelena.oulasvirta@hus.fi.
erikoistuva lääkäri, HUS ATEK

Erikoistuvien vanhimpana minua pyydettiin ehdokkaaksi. Kiinnostukseni kohteet ovat koulutus, työhyvinvointi ja
päivystysjärjestelyt.
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Jaana Pikkupeura
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•
Anestesiologian erikoislääkäri, tehohoidon lisäkoulutus, ensihoidon erityispätevyys
•
jaana.pikkupeura@fimnet.fi
•
Erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun Yliopistollinen Sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
JUKOn pääluottamusmies
•
SELY:n hallituksen jäsen
•
OYS erva-alueen edunvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja
Työskentelen mielenkiintoisella sairaala-alalla, johon kuuluu tärkeänä osana myös päivystysaikana tehty työ.
Haluan osaltani olla huolehtimassa siitä, että löytäisimme ennakkoluulottomasti etsien vaihtoehtoja nykyiselle
päivystysjärjestelmälle. Muutoksissa on huolehdittava siitä, että erikoisalamme säilyy ammatillisesti ja taloudellisesti
kiinnostavana. Lisäksi haluan vaikuttaa erikoislääkäreiden työhyvinvointiin, täydennyskoulutusmahdollisuuksiin ja
palkkaedunvalvontaan. Vaaliteemat: Päivystystyö inhimillisemmäksi – Työnantajan täydennyskoulutusvelvoite (vähintään
10 pv/vuosi) sitovaksi – Kokemuksen ja työhön sitoutumisen pitää näkyä erikoislääkärin palkkauksessa.

Tuula Rajaniemi
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•
Anestesiologian erikoislääkäri, keskijohdon pätevyys (ELJ)
•
tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi
•
1.vs. oyl anestesia, Kiuru, Keski-Pohjanmaan esh- ja peruspalvelukuntayhtymä, Kokkola
•
2. Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL:n valtuuskunnan jäsen 2006•
SLL:n hallituksen jäsen 2011•
SLL:n hallituksen puheenjohtaja 2014Erilaisista toimintaympäristöistä ja eri puolilta maata tulevien jäsenten mielipiteet ovat tärkeitä Lääkäriliiton
linjanmuodostuksessa.
Tulevina vuosina tehdään merkittäviä lääkärien työhön liittyvä päätöksiä yhteiskunnassa. Niihin vaikuttaminen ja mukana
oleminen käytännön suunnittelussa on tärkeää.

Markku Rantanen
•
LL, sydänanestesiologian erityspätevyys
•
markku.rantanen@fimnet.fi
•
apulaisylilääkäri, TAYS Sydänsairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääluottamusmies Sydänsairaala 2010->
•
NLY paikallisosaston hallitus nuorena miehenä
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Edunvalvontatyö on pitkäjännitteistä vaikuttamista ja asioiden eteenpäin vientiä. On harhaa olettaa, että aina löytyy
”joku muu” joka asioita edistää puolestasi. Jälkeenpäin ei kannata rutista, että minä olisin halunnut asioiden menevän
tiettyyn suuntaan. Olen aina ollut sitä mieltä, että on parempi olla mukana ja matkassa, kuin huudella ulkopuolelta. Siksi
haluan olla mukana vaikuttamassa, etenkin nyt vaikeina aikoina, kun täytyy pitää tiukasti vahtia siitä, ettei sinun ja minun
kukkarolla käy ulkopuolisia luvatta.

Elina Riihioja
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•
LL, anest. el, EDIC
•
elina.riihioja@hus.fi
•
Anestesiologian erikoislääkäri, HUS/ Hyvinkään sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Hyvinkään sairaala: JUKO, plm 2005-2008, 2013•
HUS sairaanhoitoalueiden vastaava lm 2013•
SLL:n Hyvinkään paikallisosaston erilaisissa tehtävissä vaihtelevasti v. 2005 alkaen
Olen ehdokkaana, koska minua pontevasti ja toistuvasti ehdokkaaksi pyydettiin.
Painopisteeni on edunvalvonnassa. Yleisenä tavoitteenani on oikeudenmukaisuus: että työntekijät tekevät työtä ja
työnantaja maksaa palkkaa – oikeasti ja tehtyjen sopimusten mukaan.
Erityistavoitteeni on saada siirtokuljetusten paluumatka työajaksi.
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Tom Silfvast
•
LKT, dos, anestesiologian erikoislääkäri
•
tom.silfvast@fimnet.fi
•
Virkanimike ja työnantajat: Ylilääkäri, HUS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL ja SELY valtuuskunta 2001–2003 ja 2007 •
SLL hallitus 2014
•
Pohjoismaisen anestesiologiyhdistyksen hallitus 2010 SOTE-uudistuksen saattaminen lääkäreiden työskentelyolosuhteiden ja työsuhde-ehtojen osalta onnistuneeseen
lopputulokseen
- vahva yhtenäinen lääkärikunta myös tulevaisuudessa
- vuorotyö ei ole lääkärin perustyöaikamalli, päivystys ja ns. päivätyö omat kokonaisuutensa
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Pekka Susimeri
•
LL 1987, LT 1996, anestesiologian erikoislääkäri 1996
•
pekka.susimeri@hus.fi
•
Apulaisylilääkäri, HUS ATeK, Töölön ja Herttoniemen sairaalat
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
•
Varaluottamusmies, HUS Silmä-Korvasairaala
Sairaaloissa toimivat kollegat tarvitsevat tuntuvaa kohennusta palkkaukseen. Yleensäkin lääkärit ovat mielestäni saaneet
turhan pieniä korotuksia ja käytännössä olemme saaneet vain lämmintä kättä. Päivystyksiä keskitetään koko ajan lisää.
Pitää huolehtia, että jokaisessa päivystyspisteessä on tarpeeksi päivystäviä lääkäreitä, jottei työmäärä ja rasittavuus suurene
kohtuuttomaksi. Orjallinen työajan noudattaminen ei sovi sellaisenaan meille, koska olemme asiantuntijatehtävissä,
emme tehdastyöläisiä. Vastustan vuorotyötä. Työn mielekkyys ja työssä viihtyminen sekä työssä jaksaminen on
huomioitava. Lääkärilläkin on oikeus vapaa-aikaan olematta kuolemanväsynyt.
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Johanna Söderström
•
Erikoislääkäri, Anestesiologia ja tehohoito
•
johanna.soderstrom@fimnet.fi
•
Erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Tärkeimmät luottamustehtävät:
•
Suomen lääkäriliiton Suomen anestesiologit alaosaston johtokunnan jäsen
.
Etulinjassa päivystystyötä tekevien erikoislääkärien ääni pitää kuulua päätöksiä tehdessä. Pienten lasten äitinä liputan
myös osa-aikaisen työn puolesta, erityisesti myös pienten lasten isille. Kun työnantaja tarjoaa mahdollisuuden
vaihtoehtoisiin työaikamalleihin, saadaan myös ns. raskaat päivystysalat vetovoimaisiksi.
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Tuija Tallila
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•
Anestesiologian erikoislääkäri, hallinnon erityispätevyys
•
tuija.tallila@satshp.fi
•
Osastonylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääluottamusmies
•
TYKS ERVA-alueen Edunvalvontavaliokunnan varapj
•
Valtuuskunnan jäsen
Olen ehdokkaana, koska kotona urputtaminen ei auta. Lääkärin autonomia ja pienten praktiikoiden olemassaolo on
vakavasti uhattuna jäykän e-reseptipakon vuoksi. Ruotsissa, jossa e-resepti on ollut käytössä jo vuosia, paperireseptiä
voivat silti pienet vastaanotot käyttää edelleen.
Kelan lupailemasta ns. Kelaimesta koituvat kustannukset lääkärille ovat kysymysmerkki ja jäänevät lääkärin
maksettaviksi. Tämä ei voi olla oikein. Euro- reseptiä ei hyväksytä Suomessa suomalaisen lääkärin allekirjoittamana. On
selvitettävä onko tämä EU:n vastainen käytäntö.
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Johanna Tuukkanen
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•
LL, anestesiologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
•
tuukkanenjohanna@gmail.com
•
ylilääkäri, toimialueen johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Päivystys
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
•
SELYn valtuuskunnan jäsen
•
Lääkäriliiton taloustoimikunnan jäsen
Haluan olla vaikuttamassa siihen, millainen on Suomen uusi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä. Onnistuneen
lopputuloksen kannalta on välttämätöntä, että valmistelussa kuunnellaan terveydenhuollon ammattilaisia. Haluan olla
myös mukana kehittämässä lääkärijohtajuutta. Ei ole yhdentekevää, kuka johtaa lääkäriä. Lääkäriliitto on meitä kaikkia
koskettavien asioiden luonteva vaikutuskanava. Toivottavasti mahdollisimman moni muistaa käyttää äänioikeuttaan
valtuuskunnan vaaleissa, jotta tuleva valtuuskunta edustaisi kattavasti koko kollegakuntaa

Fysiatrien, geriatrien, ihotautilääkärien, keuhkolääkärien,
kl. kemian erikoislääkärien, kl. mikrobiologien, kl. neurofysiologien,
neurologien, onkologien ja radiologien vaaliliitto

Vaaliliittomme koostuu eri klii
nisten
erikoisalojen ja diagnostisten alojen kollegoista, jotka toimivat tärkeissä kliinisissä tehtävissä tai potilastyön taustavoimina. Onnistuneen hoidon perustana on
täsmällinen diagnostiikka. Ammatti- ja
etujärjestössä meille on yhteistä tarkka
tilannearvio ja rakentavat ratkaisumallit.
Erikoislääkärin ammattiin kouluttautuminen on erityisen pitkää ja vaativaa.
Mielenkiintoisen ja vastuullisen työn tulisi olla nykyistä houkuttelevampaa myös

taloudellisilta edellytyksiltään. Lääkäriliitolla on keskeinen rooli edunvalvonnassa. Työskentelyolosuhteiden parantaminen tulee olla palkkaratkaisujen
lisäksi mukana sopimuksissa. Ammattiosaajat haluavat vaikuttaa myös työnsä
sisältöön ja työskentelyolosuhteisiin.
Yksityisen työnantajan palkansaajana työskentelevä lääkärikin on jäsen,
jonka edunvalvonta kuuluu Lääkäriliitolle. Lääkäriliitto on terveyspoliittinen vai
kuttaja. Terveydenhuollossa

on edessä suuret sote-uudistukset. Eri
koissairaanhoidon järjestämismalli on
muokkautumassa uudella tavalla. Tässä
muutoksessa kaikkien erikoisalojen toi
mintamahdollisuudet tulee turvata.

Maritta Hyvärinen
•
Lääket.lis. Geriatrian erikoislääkäri
•
maritta.hyvarinen@gmail.com
•
ylilääkäri Espoon sairaala; sivutoimi: lääkäri Kannelkoti, Helsingin seniorisäätiö
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
edunvalvontavaliokunnan jäsen
•
luottamusmies 2003-2013
•
HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen
•
Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu
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Teen työtä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön parantamiseksi. Näen yhteistyön tärkeänä: se
koituu potilaan parhaaksi ja lääkäreiden ammattitaidon edistämiseksi. Mielestäni lääkäreiden tulee saada tehdä lääkärin
työtä eikä toimia sihteerinä tai potilastietojärjestelmän testaajana.
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Jarkko Ihalainen
•
LT, erikoislääkäri (kliininen kemia, hematologiset laboratoriotutkimukset, hallinnon pätevyys)
•
jarkko.ihalainen@welho.com
•
Lääketieteellinen johtaja; Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen kliinisen kemian erikoislääkäriyhdistys, puheenjohtaja 2012-2015
•
SLL terveyspoliittinen valiokunta, Helsinki 2013•
Lääkärien työttömyyskassan hallitus 2009-2013
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Olen sielultani ja ammattiuraltani tukipalvelulääkäri, joka myös pitkän järjestöurani kautta haluan tukea kollegoita.
Ammattijärjestöllä on monta haaraa, roolia ja tehtävää mutta keskeisintä on ollut ja tulee olemaan jäsenten etu.

Jukka Kupila
LL, Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, tohtorikoulutettava
jukka.kupila@terveystalo.com
Kliinisen Neurofysiologian erikoislääkäri, Terveystalo Jyväskylä ja Äänekoski, Vastaanottotoimintojen
palvelujohtaja, Suomen Terveystalo Itä-ja Keski-Suomi.
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pitkä Historia KuoLon ja Nly:n tehtävissä 1980-luvulla
•
Yksi kausi Lääkäriliiton valtuuskunnassa samalla vuosikymmenellä
•
Suomen Kliinisen neurofysiologian yhdistyksen hallituksessa pitkään
Potilaan aito valinnanvapaus on turvattava. Lääketieteellisen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen myös Julkisessa
Terveydenhuollossa. Kela-korvaukset säilytettävä nykyisellä tasollaan. Erikoislääkärikoulutuksen turvaaminen kaikilla
erikoisaloilla. Yksityissektorin edunvalvonta.
•
•
•
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Kirsi Laasila
•
LL, sisätautien, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
•
kirsi. laasila@fimnet.fi
•
Osastonlääkäri, Syöpäkeskus, HYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
luottamusmies 1.8.015 alkaen
Olen ehdokkaana, jotta voisin vaikuttaa erikoislääkäreiden työolosuhteisiin ja palkkaukseen. Lääkärillä tulisi olla:
vaikutusmahdollisuus omaan työhön, sen sisältöön, työmäärään ja -tahtiin; koulutukseen ja perehdytykseen riittävästi
aikaa; oma, pysyvä työhuone – ei suuria avokonttoreita.
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Jaana Mattila
•
Ihotautien erikoislääkäri, LT, hallinnon pätevyys
•
jaana.mattila@fimnet.fi.
•
yksityislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen ihotautilääkäriyhdistyksen (SILY) hallituksen jäsen
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Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto toimivat rinnakkain potilaan parhaaksi. Erikoislääkärien työpanosta tulisi lisätä
terveyskeskuksissa.
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Raija Mikkonen
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•
LT, radiologian erikoislääkäri
•
raijahelmimaria@gmail.com
•
Radiologian ylilääkäri, Docrates sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunta 2012-2015
•
Lääkäriliiton Radiologit alaosaston puheenjohtaja
•
Lääkäriliiton terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
Radiologia on hyvä ja mielenkiintoinen erikoisala, jonka edustajat ovat palvelun tarjoajia. Palvelun tarjoajina radiologit
hyvin vähän pystyvät vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja työnkulkuun. Tarve määrää tehtävät. Haluan vaikuttaa
radiologien työoloihin, työaikasidonnaisuuteen, riittäviin työvälineisiin kuten esim. toimivaan PACS:iin ja luonnollisesti
radiologien palkkausasioihin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Radiologien erikoislääkärin edustus Lääkäriliiton
valtuuskunnassa on tärkeää.

Eeva-Maija Nieminen
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•
Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT
•
eeva-maija.nieminen@hus.fi
•
Kliininen opettaja (vs), Helsingin yliopisto (Clinicum) ja HYKS; yksityislääkäri, lääkärikeskus Aava
Tärkeimmät luottamustehtävät:
•
Vastaava luottamusmies, HYKS sydän- ja keuhkokeskus ja HYKS Akuutti
•
Etelä-Suomen professiovaliokunta - jäsen
•
Yliopistosektorin edunvalvontatyöryhmä - jäsen
Tärkeää on erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen ja laatu. Kouluttavatkin erikoislääkärit tarvitsevat aikaa ja koulutusta.
Panostusta lääkärin peruskoulutukseen – suuri sisäänottomäärä edellyttää laadun takia resurssien lisäämistä.
Lääkärien edunvalvonta on aina ajankohtaista. Vaikkei saatu neuvoteltua palkkaa lisää, on pidettävä puoliamme
erityisesti seuraavissa: työolosuhteet, päivystysjärjestelyt, lääkärien ammatillinen jatkokoulutus, opettajalääkäreiden
palkkausjärjestelmä ja koulutus.

Annikka Nikkola-Sihto
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•
Radiologian erikoislääkäri
•
annikka.nikkola@netikka.fi
•
Ylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Radiologit, johtokunnan jäsen
•
UEMS edustaja aiemmin 6 v.
•
Suomen Radiologien puheenjohtaja aiemmin 4 vuotta
Muuttuvassa SOTE-ympäristössä henkilökunnan aseman turvaaminen on tärkeää. SOTE-muutos ei saa lisätä
terveydenhuollon hallintokuluja, jotta toiminnan kulut pysyvät hallinnassa ja rahaa riittää potilaiden hoitamiseen.
Tietojärjestelmien tulee palvella potilaiden hoitamista ja vähentää kuluja eikä päinvastoin. Lainsäädännön pitää
tukea potilaan tietojen saatavuutta hänen edukseen. Toimivaa erikoissairaanhoitoa ei saa ajaa alas vaan kehittää
perusterveydenhuoltoa paremmaksi. On terveyskeskuksia, joissa perusterveydenhuolto toimii hyvin. Niistä pitää ottaa
hyviä käytäntöjä muualle.

Kia Pelto-Vasenius
Fysiatrian erikoislääkäri, LT, psykoterapeutti
kia.pelto-vasenius@kolumbus.fi
Fysiatrian erikoislääkäri, Diacor terveyspalvelut
Oy, Dextra Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Soc Med Phys et Rehab Fenniae (Suomen
Fysiatriyhdistys) hallitus 2001, sihteeri 2002–04
•
SLL Suomen Fysiatrit -alaosaston vpj 2005-2008,
pj 2009-14
•
SLL valtuuskunnan jäsen 2004-;
terveyspoliittinen valiokunta 2007–2011; HYKS
erva-alueen edunvalvontavaliokunta 2011–14;
•
•
•
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•
•
•

Suomen Yksityislääkärit -alaosasto vpj 2014-;
hallituksen jäsen 2015-; edunvalvontajaos
2015-; terveyspoliittinen jaos vpj 2015HUS/HYKS Kirurgian klinikan Töölön sairaalan
lääkärien luottamusmies 2005-2008
Suomen Manuaalilääketieteen Yhdistyksen
hallituksen jäsen 2005 alkaen
SELY hallituksen jäsen 2008 alkaen

Riittävä vaikutusvalta lääkäreillä työpaikkojensa valintaan,
yksityislääkäreillä palveluittensa hinnoitteluun ja potilailla
hoitopaikkansa valintaan.
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Timo
Pietilä
Koskinen
Ariel
••
••
••

Neurologian
erikoislääkäri
LL, Radiologian
erikoislääkäri
Yksityislääkäri
Erikoislääkäri / Suomen Terveystalo ja Asiantuntijalääkäri / Kela
Erikoislääkäri
/ Tampereen
kaupunki / Tyks-Sapa -liikelaitos
Varsinais-Suomen
Kuvantamiskeskus
Tärkeimmät
luottamustehtävät ammattijärjestössä:
Luottamustehtävät
Tampereen
edunvalvontavaliokunnan jäsen
•• Lääkäriliiton
luottamusmies
(JUKO, VSKK)
”Päivystysajan työnkuvassa, työoloissa ja palkkauksessa on parannettavaa. Työn joustavuus ja esim. privaatin ja julkisen
Mietin
joko liitosta
eroamistaontaitärkeää.
ehdokkaaksi
alkamista
ja päätin
valita jälkimmäisen
vaihtoehdon.
Lääkäriliitto on
työskentelyn
yhdistäminen
Rehellinen
priorisointi
talousongelmissa
ainaisen
kaikesta säästämisen
tilalle.”
hoitanut etenkin yksityislääkäreiden edunvalvonnan mm. e-reseptiin ja puhelinreseptiin liittyvissä asioissa niin
huonosti, että sitä on vaikea uskoa. Toivon, että voisi vaikuttaa näihin asioihin. Myös osa-aikaisten vakuutusyhtiöiden
asiantuntijalääkäreiden edunvalvonta vaikuttaa olevan täysin lapsenkengissä ja tässäkin riittäisi paljon parannettavaa.
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Ritja
Savolainen
Lalla Martti

•
Radiologian erikoislääkäri
•
ritja.savolainen@hus.fi
•
Osaston lääkäri, HUS-kuvantaminen
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
luottamusmies JUKO/Lääkäriliitto
•
SLL:n HYKSin paikallisosaston puheenjohtaja
•
Lääkärilehden toimitusneuvoston jäsen
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Haluan olla vaikuttamassa Lääkäriliiton kantoihin tulevissa isoissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa. Haluan olla
vaikuttamassa Lääkäriliiton kantoihin omaa erikoisalaani koskevissa asiossa. Haluaatn kehittää valtuuskunnan roolia
aiempaa aktiivisemmaksi.

Tiina Tasmuth
Palmio Johanna
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•
LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityisätevyys
•
tiina.tasmuth@hus.fi
•
erikoislääkäri, Syöpäkeskus HYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL valtuuskunnan jäsen, terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
•
SELYn hallituksen jäsen
•
Suomen Lääkärilehden toimitusneuvoston jäsen
•
Erikoislääkäri-lehden toimituskunnan jäsen
Sydäntä lähellä on kollegoiden työhyvinvointi. Työssä tulisi arjesta selviämisen sijaan saada innostusta ja työniloa.
Lääkärit väsyvät ja turhautuvat, kun heitä on tarvittavaan työmäärään nähden liian vähän. Lääkärin tulisi tehdä lääkärin
töitä, ei tuijottaa tietokoneen tiimalaseja tai tehdä sairaanhoitajan ja sihteerin töitä Terveydenhuollon rahoituksen,
palvelujärjestelmän ja palveluiden tuottamisen peruskorjaus - osana sote-uudistusta – vaatii asiantuntijalääkäreiden
aktiivista osallistumista..

Risto Vuento
•
kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, kl. mikrobiologian dosentti
•
risto.vuento@fimlab.fi
•
Ylilääkäri, Fimlab Laboratoriot Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsen
•
SELYn valtuuskunnan jäsen
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Gynekologien vaaliliitto
Gynekologien työkenttä ulottuu sairaalatyöstä ja raskaasta päivystyksestä yksityiskollegojen vastaanotoille. Niinpä
lääkäreiden edunvalvonnan kaikki näkökulmat ovat vaaliliitollemme läheisiä.
Julkisen sektorin ja yksityislääkärityön
yhdistämisen reiluilla pelisäännöillä on
oltava mahdollista tulevaisuudessakin.
Julkisen sektorin erikoissairaanhoidon järjestäminen ja rahoitus, päivystys

ja synnytysten hoito ovat juuri näinä
aikoina poliittisen päätöksenteon kohteina. Niiden järjestäminen vaikuttaa
kaikkien lääkäreiden työhön. On tärkeää, että näistä päätettäessä lääkäreiden
ääni kuuluu ja vaikuttaa päätöksentekoon. Oman alan edustaja tuo parhaiten
kuuluviin Sinulle tärkeitä asioita Lääkäriliiton valtuuskunnassa.
Erikoislääkäri on terveydenhuollon

laajimmin koulutettu ammattihenkilö,
jonka asiantuntemusta ei voi ohittaa
terveydenhuollon hallinnossa. Lääkärikoulutukseen on taattava riittävät resurssit kaikilla tasoilla.
Muista äänestää Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa! Vain äänestämällä
voit vaikuttaa.

Riikka Aaltonen
•
•
•

LT, gynekologi, urogynekologian lisäkoulutus
riikka.aaltonen@tyks.fi
ayl, vastuualuejohtaja, VSSHP/Gynekologinen hoito
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Ansa Aitokallio-Tallberg
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•
Synnytysten, naistentautien ja perinatologian erik.lääk. hallinnon pätevyys, LKT
•
ansa.aitokallio-tallberg@hus.fi
•
erikoislääkäri, HYKS, naistentautien klinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton gynekologien alaosaston johtokunnan jäsen
•
HYKS naistentautienklinikan vastaava luottamusmies
Terveydenhuollon suuret mullistukset vaativat hyvää yhteistyötä pth:n ja erik.sh:n kesken ja julkisen ja yksityisen sektorin
välillä. Tässä muutostilassa ei saa unohtaa lääkäriä. Erikoislääkärien koulutukseen, palkkaukseen sekä autonomiaan on
kiinnitettävä huomiota. Palkkauksessa huomioitava työn vastuullisuus ja vaativuus. Lääkäreiden saatava keskittyä lääkärin
työhön. Yksityissektorilla toimimista ei saa rajoittaa. Liitossa pitää kuulua sairaalassa kuin yksityissektorilla toimivien
rivilääkärien ääni.

Johanna Hautala
•
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
•
johanna.hautala@fimnet.fi
•
Osastonlääkäri ja synnytysten vastuulääkäri HUS Porvoon sairaala, Yksityisvastaanotto Mehiläinen Kielotie
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomenlääkäriliiton gynekologien alajaoksen hallituksen jäsen
•
Suomen gynekologiyhdistyksen webmaster
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Jokainen on oikeutettu käyttämään työssään toimivia ja työtä helpottavia sähköisiä järjestelmiä, mutta toimivista
järjestelmistä huolimatta myös paperisten lomakkeiden käytön on pysyttävä mahdollisena!
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Riina Katainen
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•
Erikoislääkäri, naistentaudit ja synnytykset
•
e-mail: riina.katainen@utu.fi
•
Erikoislääkäri, överläkare: Ålands hälso- och sjukvård. Tohtorikoulutettava: TYKS, Turun yliopisto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
NFYOG (Nordic Federation of Young Obstericians and Gynecologists) hallituksen jäsen 14.9.2013-31.5.2015
•
EGO (Erikoistuvat gynekologit ja obstetrikot) pienryhmän jäsen 16.1.2013-31.5.2015, varapuheenjohtaja
31.10.2013-31.5.2015
Ammattikunnan etuihin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttaminen on tärkeää..
Kliininen työ, tutkimus ja muu elämä on pystyttävä sovittamaan tasapainoisesti.
Erikoistumiskoulutukseen tulee panostaa, jotta saadaan hyviä, motivoituneita ja onnellisia erikoislääkäreitä.

Marjut Laurikka-Routti
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•
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LKT
•
marjut.lroutti@fimnet.fi
•
yksityislääkäri, ammatinharjoittaja, Mehiläinen ja Diacor
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton Helsingin terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja ja jaoksen jäsen 2015-, valtuuskunnan
jäsen 2004- . Liiton hallituksen jäsen 2007-14
•
Lääkäriliton yksityislääkärien alaosaston puheenjohtaja 2013•
SELYn hallituksen varapuheenjohtaja 2004SLL on kaikkien lääkärien liitto. Sote järkevästi maaliin. Järjestäjä/tuottaja erotettava. Järjestäjät isoja ja taitavia
ostajia. Julkisen rahan seurattava potilasta. Kela-korvaus tai vastaava tuki yksityissektorilla säilytettävä. Julkisen
terveydenhuollon todelliset kustannukset laskettava ja esitettävä julkisesti. Kilpailutuksessa todelliset kustannukset
samoin periaattein. Järkevyyttä toimilupajärjestelmään. Vapaa ammatinharjoittaminen säilyttävä. Yksityislääkärin
e-reseptiin laskutusmahdollisuus.

Anna Luomaranta
•
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
•
anna.luomaranta@fimnet.fi
•
osastonlääkäri HYKS naistentaudit ja synnytykset
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
EGOn (erikoistuvat gynekologit ja obstetrikot) puheenjohaja 2009-2011-

241

Haluan tuoda nuorten sairaalassa työskentelevien erikoislääkärien ääntä kuuluville Lääkäriliitossa.

Merja Metsä-Heikkilä
•
LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
•
merja.metsa-heikkla@kolumbus.fi
•
yksityislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Lääkärilehti, lääkäritoimittaja
•
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, hallituksen jäsen
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Lääkäriliitto toimii paitsi jäsentensä edunvalvojana myös arvojen ja eettisten pyrkimysten edustajana julkisuudessa.
Liiton arvoja ovat muun muassa inhimillisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet Erityisesti näiden toteutumista haluan edistää
kaikin tavoin myös liiton toiminnassa.
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Marja-Liisa Mäntymaa
Naistentautien ja synnytysten el, LL
marja-liisa.mantymaa@fimnet.fi
Ylilääkäri, Kymenlaakson keskussairaala, naistentaudit ja synnytykset, sivutoiminen yksityislääkäri (2,5 h/v),
Kotkan lääkärikeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton Suomen gynekologit –alaosaston pj
•
SELYn valtuuskunnan jäsen
•
SLL:n valtuuskunnan varajäsen
Nyt jos koskaan lääkäreiden edunvalvontaa tarvitaan: Sote-uudistus tulee – kuka on julkisen sektorin lääkärin työnantaja
viiden vuoden kuluttua? Julkisen sektorin rahapula höylää Kela-korvaukset olemattomiin. Lääkäreiden itsenäistä
ammatillista asemaa testataan koko ajan niin yksityissektorilla kuin julkisella puolella. Ja terveydenhuollon sähköinen
maailma …syvä huokaus. Haluan vaikuttaa ammattini tärkeisiin asioihin järki edellä Lääkäriliiton kautta – siksi olen
ehdokkaana.
•
•
•
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Reita Nyberg
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, gynekologisen onkologian lisäkoulutus
reita.nyberg@fimnet.fi
Erikoislääkäri, Naistentautien ja synnytysten vastuualue sekä vastuulääkäri, Kirurgian koulutuskeskus, PSHP
Tays
Lääkäriys on elämän mittainen matka. Tiukassakin taloustilanteessa ja muuttuvan erikoislääkärikoulutuksen paineissa
meidän on huolehdittava siitä, että tuemme nuoria kollegoita riittävästi. Mutta myös erikoislääkärit tarvitsevat koulutusta
ja tukea kehittyäkseen työssään. Asiantuntijan työpanoksen käyttäminen erilaisiin avustaviin toimiin ei tuo säästöjä
terveydenhuollossa..
•
•
•
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Timo Rapeli
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•
erikoislääkäri, naistentaudit ja synnytysten
•
timo.rapeli@fimnet.fi
•
yksityislääkäri. Eläkkeellä osaston lääkärin virasta (HYKS/Kätilöopiston sairaala)
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
NLY:n valtuuskunta ja hallitus
•
Puh.joht. SLL:n gynekologien alaosasto
•
SLL:n valtuuskunta (varajäsen)
Paremman yhteistyön puolesta perus- ja erikoissairaanhoidon kesken sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

Sari Silventoinen
•
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
•
sari.silventoinen@fimnet.fi
•
osastonylilääkäri, PHKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SELYn hallitus 2012-
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Työhöni kliinistä työtä tekevänä lääkärinä kuuluu niin aktiivipäivystys kuin takapäivystyskin. Haluan toimia
erikoislääkäreiden edunvalvojana. Työhyvinvointi ja työssäjaksamista kehitettävä omaa työn hallintaa lisäämällä. Lääkärien
saatava keskittyä varsinaiseen työhön, tukipalveluita lisättävä ja kehitettävä. Päivystystä koskevat työaikajärjestelyt tehtävä
paikallisesti ja yksilön toiveita kunnioittaen. Päivystyksen korvaukset erillään peruspalkasta.
Paikallisen sopimisen tukena tarvitaan vahvaa Lääkäriliittoa. Tulevissa terveydenhuollon uudistuksissa huomioitava eri
työpisteissä työskentelevien lääkäreiden työnkuvan erilaisuus. Lääkärit otettava mukaan muutoksen suunnitteluun. SELY
edustaa ja ajaa erikoislääkärien etuja Lääkäriliitossa. Äänestä - voit vaikuttaa!
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Annika Tulenheimo-Silfvast
•
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
•
annika.tulenheimo-silfvast@fimnet.fi
•
Ylilääkäri Prakticonova
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Gynaecologi Praktia – puheenjohtaja 2005-2015
•
Suomen Gynekologiyhdistyksen hallitus 2009•
Suomen Yksityislääkärit –alaosaston hallitus 2013-
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Yksityislääkärien edustajana yhteistyön puolesta.

Ari Ylä-Outinen
•
LT, perinatologi
•
ari.yla-outinen@satshp.fi
•
Ylilääkäri, Satakunnan SHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääluottamusmies 1995
Muutoksessa mukana.
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Kirurgien ja korvalääkärien vaaliliitto
Kirurgeja, korvalääkäreitä ja muidenkin operatiivisten alojen edustajia on
viime vuosina ollut lääkäriliiton toiminnassa mukana liian vähän. Operatiivisten alojen ääni ei ole kuulunut
riittävästi liiton päätöksenteossa. Äänestämällä kirurgien ja korvalääkärien
vaaliliiton ehdokkaita saadaan operatiivisten alojen ymmärtämistä ja edunvalvontaa lääkäriliitossa lisättyä.
Sote-uudistus tulee keskittämään

varsinkin erikoissairaanhoitoa ja erityisesti operatiivisia aloja sekä päivystystä nykyistä harvempiin sairaanhoidon
yksiköihin. Keskittäminen täytyy tehdä
niin hallitusti, että mahdollisimman
harvan erikoislääkärin tarvitsee muuttaa asuinpaikkakuntaansa työn perässä.
Päivystyksissä pitää olla riittävät henkilöresurssit, jotta keskittämisen jälkeen
kollegojen työmäärästä ei tule kohtuutonta ja myös erikoistuvien lääkärien

kouluttamiseen jäisi aikaa. Kullekin
erikoisalalle on koulutettava tarpeellinen määrä erikoislääkäreitä.
Erikoislääkäreille on turvattava
mahdollisuus hankkia lisäansioita halukkuutensa mukaisesti joko nykyisen
työnantajansa kautta tai sivutoimisesti. Yksityissektorilla erikoislääkärien
edunvalvontaa on parannettava.

Juha Aalto
•
LL, kirurgian- ja urologian el
•
juha.aalto@lieto.fi
•
Terveyspalvelujohtaja, Lieto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
TYKS-ervan edunvalvontavaliokunnan pj
•
SLL:n edunvalvontajaoksen jäsen
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Yhteisten asioiden hoitaminen ja eteenpäin vieminen ovat olleet aina tärkeää toiminnassani.
SoTe mallit maaliin ja sitten toimeksi!
Yhteistyö julkisen- ja yksityisen terveydenhuollon kanssa toimivaksi!
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Sirpa Asko-Seljavaara
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•
LKT, plastiikkakirurgian professori, emerita
•
sirpa.asko-seljavaara@valtuusto.hel.fi
•
2003 saakka HYKS Plastiikkakirurgian klinikan ylilääkäri, eläkkeellä
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Chirurgi Plastici Fenniae ry, Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys ry pj 1983-85
•
European Association of Plastic Surgeons, EURAPS, presidentti 1996-97
•
Suomen Kirurgiyhdistys ry pj 2000-02
Lääkäreille on taattava koko uran kestävä koulutus ja lääketieteellistä tutkimusta on tuettava taloudellisesti. Olen toiminut
8 vuotta kansanedustajana ja 11 vuotta Helsingin kaupunginvaltuutettuna. Olen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja
Vanhusneuvoston puheenjohtajana, joten minulla on suhteet poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin. Uskon, että tästä
laajasta kokemuksesta on hyötyä Suomen lääkäreille. Julkinen terveydenhoito on mielestäni ylivoimainen sekä laadultaan
että kustannuksiltaan.

Martin Lehecka
•
LT, dosentti, neurokirurgian erikoislääkäri
•
martin.lehecka@hus.fi
•
erikoislääkäri, HYKS Neurokirurgia
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
luottamusmies HYKS Neurokirurgia
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Julkinen terveydenhuolto on hyvä asia, jota kannattaa vaalia.
Yliopistosairaala ei ole pelkkä tuotantolaitos vaan myös tutkimus- ja opetusyksikkö.

Lauri Pautola
•
Yleiskirurgi
•
lauri.pautola@pkssk.fi
•
Pohjois-Karjalan keskussairaala, yleiskirurgian erikoislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriluottamusmies, PKKS 2012-2013
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Edunvalvonta on aina ollut lähellä sydäntä eikä sitä kukaan muu puolestamme hoida. Lääkärin rooli terveydenhuollon
substanssissa on ratkaiseva eikä johtovastuusta tule jatkossakaan luopua. Rahan lisääntyvä valta tuo mukanaan
uhkia, mutta mahdollistaa samalla keskittymisen reaalisen terveyshyödyn tuottavaan toimintaan. Takapäivystystyön
alennusmyynti täytyy saada loppumaan.

Tuula Ranta-Knuuttila
•
LT gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri
•
tuula.ranta-knuuttila@hus.fi
•
osastonlääkäri, HYKS Jorvin sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
vastaava luottamusmies HYKS Jorvin sairaala
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Erikoislääkärien peruspalkkaa nostettava Työkokemuksen ja erityisosaamisen tulisi näkyä myös ansiossa.
Päivystystyön raskaus huomioitava työjärjestelyissä.
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Arto Turunen
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•
LL, Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri
•
arto.turunen@khshp.fi
•
Erikoislääkäri, KHSHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Työpaikan varapääluottamusmies
•
Hämeenlinnan paikallisosaston PJ
Olen ehdokkaana koska vanhempi kollega yllättäen pyysi. Vaaliteemani on ”Moni kakku päältä kaunis”; operatiivisten
alojen ammattilaisten on yhdessä kehitettävä antamansa hoidon vaikuttavuuden mittarit. Yksiköiden ja yksilöiden
tulosten on oltava täysin julkisia. Näin professio itse määrittelee arvonsa potilaalle. Vaihtoehtoisesti sen tekevät
sairaanhoitopiirien johdossa istuvat markkinamiehet tai puutteellisten ja harhaisten tilastojen varassa työskentelevät
tilastotieteilijät.

Seija Vento
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•
LKT, korva-, nenä- ja kurkkutautien ja allergologian erikoislääkäri
•
seija.vento@hus.fi
•
Erikoislääkäri, HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
JUKO, HYKS, Pää- ja kaulakeskuksen vastaava luottamusmies
•
SLL, Hyks paikallisjaoksen hallituksen jäsen
•
Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen hallituksen jäsen
Haluan tuoda esille ja parantaa erikoislääkärin asemaa sairaalassa, ja siten vaikuttaa tuleviin SLL:n päätöksiin ja painotuksiin.
Erikoistumisen jälkeen palkka/urakehitys on mahdollista vain murto-osalle ja takapäivystystä huippuosaajat tekevät
minimaalisella korvauksella. Tähän täytyy saada parannusta. Tieteellisestä sekä kliinisestä meritoitumisesta tulee palkita
keskus-, kuin yliopistosairaalassakin. Edelleenkin mietittävä, miten liitto pystyisi paremmin tukemaan lääkärin työssä
jaksamista, ja miten saataisiin myös nuoret lääkärit haluamaan töihin julkiselle sektorille.

Lastenlääkärien, lastenneurologien ja lastenpsykiatrien vaaliliitto
Lasten erikoisalojen vaaliliiton yhteisenä tavoitteena on kehittää erikoislääkäreiden työolosuhteita kaikissa
toimintaympäristöissä. Erityisesti kiinnitettävä huomioita työhyvinvointiin ja

työmäärän kohtuullisuuteen sekä tasaiseen jakautumiseen. Näitä päämääriä tukee erikoisalojen sisäinen kuten
myös erikoisalojen välinen kollegiaalisuus sekä lääkärille annettu oikeus

oman toimenkuvan kehittämiseen.
Erikoislääkäreille on turvattava hyvät
täydennyskoulutusmahdollisuudet ja
edellytykset tehdä tutkimusta kliinisen
työn ohessa.

Kristiina Aalto
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•
Lastentautien ja lastenreumatologian el, dosentti, hallinnon pätevyys
•
kristiina.aalto@hus.fi, kristiina.aalto@welho.com
•
Erikoislääkäri, Lastenklinikka, HYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät:
•
SLL:n hallituksen, valtuuskunnan ja professiojaoksen jäsen
•
SELYn puheenjohtaja
•
HYKSin varapääluottamusmies
•
Lastenlääkärit paikallisosaston pj
Tulevaisuuden terveydenhuollon uudistuksiin vaikuttaminen, jotta sekä lääkäri että potilas hyötyisivät. Lääkäreiden
työoloista huolehtiminen. Kouluttautumisen ja työkokemuksen pitäisi näkyä palkkauksessa. Tutkimukseen pitää myös
varata mahdollisuus. Päivystystaakkaa tulee kohtuullistaa. Kokonaisansio pitää kohtuullisena myös niillä aloilla, joilla ei
paljon päivystetä
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Outi Aikio
•
LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri
•
outi.aikio@ppshp.fi
•
Erikoislääkäri, kliininen tutkija, OYS, lapset ja nuoret ja Oulun Yliopisto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
JUKO ry, Luottamusmies
•
SLL, Oulun edunvalvontavaliokunnan jäsen

257

Miksii: Vaikuttaminen lääkärien palkkaukseen ja työolosuhteisiin
Vaaliteema: Kliinisen tutkimuksen tilanne Suomessa

Marika Grönroos
•
LT, Lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi ja onkologi
•
marika.gronroos@fimnet.fi
•
Erikoislääkäri, VSSHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Tyks lasten ja nuorten klinikan luottamusmies
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Haluan että lapset ja nuoret saamat ansaitsemaansa huomiota jotta tulevaisuuden ongelmia voidaan ehkäistä. Lasten
hoitoon panostamalla saamme mahdollisimman terveitä aikuisia!

Jarkko Kirjavainen
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•
LT, Lastenneurologian erikoislääkäri
•
Jarkko.kirjavainen@fimnet.fi
•
Ylilääkäri, KYS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä
•
Lääkäriliiton hallitus 2013 •
Lääkäriliiton valtuuskunta 2010 •
Pääluottamusmies K-SSHP 2012–15
•
Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja 2014Erikoislääkäreiden säännöllisentyöajan ansiotasoa kehitettävä. Erikoislääkäreiden mahdollisuus koko uran kestävään
täydennyskoulutukseen turvattava. Terveydenhuoltoon ”norminpurkutalkoot”.
Pienten erikoisalojen puolesta!

Laura Korhonen
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•
LT, dosentti, lääkärikouluttajan erityispätevyys
•
laura.t.korhonen@helsinki.fi
•
Lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri, lastenpsykiatrian kliininen opettaja. HUS ja Helsingin yliopisto.
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen lastenpsykiatriyhdistys, johtokunnan jäsen
•
Suomen lastenpsykiatriyhdistys, varainhoitaja
•
Suomen lastenpsykiatriyhdistys, koulutustoimikunnan jäsen
Haluan ehdokkuuteni kautta tuoda aktiivisesti keskusteluun ja päätöksentekoon oman erikoisalani lastenpsykiatrian,
muiden lasten ja perheiden parissa työskentelevien lääkäreiden sekä tutkimus ja opetustehtävissä toimivien tarpeet,
toiveet ja näkökulmat. Minulle tärkeitä teemoja ovat psykiatrian erikoisalojen lääkärien riittävyys ja työssä jaksaminen,
palvelujärjestelmän ja kliinisen työn kehittämiseen sekä koulutukseen ja tutkimustyöhön liittyvät kysymykset. Yhteisen
hyvän tavoittelu ja valmius rakentavaan yhteistyöhön ovat koko jäsenkunnan etu.
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Anna-Leena Kuusela
•
Lastentautien erikoislääkäri, Neonatologi
•
aleena.kuusela@sci.fi
•
Ayl PSHP/TAYS/Lastenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Luottamusmies ja 2015 alkaen pääluottamusmies		
•
Paikallisosaston jäsenenä eri tehtävissä
•
SLL eri valiokuntien jäsen 2011 lähtien
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Yhteistyötä tehden saamme parempia tuloksia aikaan ja voimme hyvin. Työajan ja työtehtävien vaatiman ajan tulee olla
sama ja oikeudenmukaisesti työnantajan korvaamaa

Tea Nieminen
262

•
Lastentautien erikoislääkäri, lasten infektiotaudit
•
tea.nieminen@hus.fi
•
Erikoislääkäri, Hus Lastenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Infektiolääkärit ry, hallitus 2005-2011
•
Lastenlääkäriyhdistys, Infektio-alajaosto, jäsen (Puheenjohtaja 2011)
•
Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR/THL) jäsen
Lääkäreiden asianmukaisten työolojen ajaminen; työtilat, työn mielekkyyden kehittäminen. Jatkuva täydennyskoulutus.
Byrokratian ja päällekkäisten toimintojen purkaminen. Toimenkuvien ja työnjaon selkeyttäminen ja erityisosaamisen
parempi hyödyntäminen erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen.
Toimenkuvien ja työnjaon selkeyttäminen ja erityisosaamisen parempi hyödyntäminen. Lääkärin etiikan puolustaminen ja
toiminnan eettisyyttä tukevan lainsäädännön ajaminen.

Maarit Peippo
•
•
•

Kuva: Nelly Stenroos
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LL, lastentautien ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
maarit.peippo@mehilainen.fi
Ammatinharjoittaja, Mehiläinen Oy, aiemmin lisäksi julkisella ja kolmannella sektorilla.

Vailla sekä järjestö- että akateemisia meriittejä minua yllättäen pyydettiin asettumaan ehdokkaaksi. Mielestäni julkisen
ja yksityisen sektorin yhteistyötä on kehitettävä. Ottamalla hyöty kummastakin lisätään tehoa hiostamatta. Yksityissektori
lääkärin monimuotoisena työmahdollisuutena on turvattava. Teknisen kehityksen ja osaamisen karttuessa eettisen
ajattelun ja ymmärryksen on pysyttävä mukana.

Eero Rahiala
•
Erikoislääkäri, lastentaudit. Päivystyslääketieteen erityispätevyys. Erikoislääkärin johtamispätevyys.
•
eero.rahiala@gmail.com
•
HYKS, Lastenklinikka, päivystys
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunta
•
Lääkäriliiton edunvalvontavaliokunta
•
Lääkäriliiton terveyspoliittinen valiokunta
Lääkärit tarvitsevat oman ammattiliiton. Lääkäreiden osallistuminen terveyspoliittiseen päätöksentekoon on tärkeää.
Ihmisten luottamus lääkäriprofessioon täytyy säilyttää. Erikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta ja laadusta on
huolehdittava = tämän päivän erikoistuvat ovat huomispäivän erikoislääkäreitä. Erikoislääkäri on terveydenhuollon
keskeisin henkilö, ilman meitä ei potilaan kannalta ratkaisevia hoitopäätöksiä ja linjanvetoja tehdä.
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Suomen psykiatrit -vaaliliitto
Suomen psykiatrit -vaaliliitossa on
mukana kuusitoista psykiatria, jotka
toimivat useilla toiminta-alueilla maan
eri osissa. Vaaliliiton tavoitteet ovat:
Mielenterveyspalvelujen resursseja on
vahvistettava sote-reformissa. Jonot on

saatava lyhyemmiksi ja psykoterapiapalveluja lisää. Palvelujen saatavuutta
on parannettava koko väestölle, erityisesti myös perustasolla. Psykiatrialle on
turvattava riittävät tutkimusresurssit.
Psykiatrien asemaa on parannettava

terveyspolitiikan vaikuttajina. Edistettävä psykiatrien pääsyä keskeisiin
terveydenhuollon johtotehtäviin. Parannettava yksityisten psykiatrien mahdollisuutta tuottaa palveluja julkiselle
sektorille.

Ritva Arajärvi
•
•
•
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LT, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, perheterapeutti
ritva.arajarvi@fimnet.fi
ylilääkäri, klinikkajohtaja Peijas mielialahäiriöklinikka, HUS

Rajallisten SOTE-resurssien kustannustehokas ja oikeudenmukainen käyttö
Työkyvyttömyys laskuun – parempi masennuksen ja mielenterveydenhäiriöiden hoito
Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen
Korkeatasoisen tutkimustoiminnan takaaminen
Lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen – psykiatria valovoimaiseksi

Monica Eggert
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•
Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, LT
•
monica.eggert@plusterveys.fi
•
yksityispsykiatri Plusterveys ja asiantuntijalääkäri Kela.
•
Valviran psykoterapia-asiantuntijoiden psykoterapeuttikoulutuksia arvioivan ryhmän varajäsen.
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Plusterveyden psyiatritoimialan pj. 2013•
Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen sihteeri 2012-2015
Ehdokkaana kiinnostaa katsoa psykiatrina tältä puolelta. Syyt: psykiatria ei enää kiinnosta nuoria; yksityispsykiatrian asema
sote-uudistuksen ja Kanta:aan siirtymisen johdosta; yhteistyö julkisen sektorin kanssa jatkossa (ostopalvelut yms.)

Markku Eronen
•
Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erl. LT, dos
•
markku.eronen@vvs.fi
•
Johtava lääkäri, Vanhan Vaasan sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL:n valtuuskunnan jäsen
•
Eettisen neuvoston pj. Suomen psykiatriyhdistys
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Lääkärien jatkokoulutus on järjestettävä huolehtien sekä koulutuksen asiasisällöstä että kunnollisesta korvauksesta. Ilman
toimivaa koulutusjärjestelmää terveydenhuoltomme näivettyy. Ilman kelvollisia työolosuhteita ja palkkatasoa emme
houkuttele alallemme parhaita osaajia
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Kristiina Golan
268

•
Psykiatrian erikoislääkäri
•
kristiina.golan@hus.fi
•
vs. osastonylilääkäri, HUS HYKS Psykiatria
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Psykiatriyhdistyksen Eettisen neuvoston jäsen v. 2014•
Suomen Psykiatriyhdistyksen Koulutustoimikunnan jäsen vv. 2009-2013
•
Suomen Psykiatriyhdistyksen Erikoistuvien jaoksen johtokunnan jäsen vv. 2006-2011
Halu kohentaa psykiatrien asemaa, lisätä näkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia. Psykiatrien ammattitaidon turvaaminen
uhkaavasta työvoimapulasta huolimatta. Psykiatristen hoitojärjestelmien pirstoutuneisuuden ja maantieteellisen
eriarvoisuuden vähentäminen työnjakoa selkeyttämällä. Psykiatrien tulee olla vahvasti mukana SOTE-kehitystyössä ja
uusien rakenteiden luomisessa, MT-, päihde- ja sosiaalihuolto rakennettava kestävälle pohjalle. Tarvitaan aitoa yhteistyötä
psykiatrien, muiden erikoisalojen, pth:n ja laajemmin eri viranomaisten välillä.

Henna Haravuori
269

•
LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
•
henna.haravuori@fimnet.fi
•
THL erikoistutkija ja HYKS nuorisopsykiatrian linja erikoislääkäri/ kliininen opettaja
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Psykiatriyhdistyksen erikoistuvien jaoksen johtokunnassa 2007–2012, puheenjohtajana 2008–2011
sekä jaoksen edustajana European Federation for Psychiatric Trainees foorumeissa 2008–2011.
Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden arvioinnin ja hoidon palvelujärjestelmä ja lääkäreiden kouluttaminen ovat
itselleni tärkeitä teemoja. Psykiatrian alat ovat osa lääketiedettä ja tulevissa palvelujärjestelmän muutoksissa psykiatrian
rooli on pidettävä selkeänä.

Hannu Holm
•
•
•

270

Psykiatrian erikoislääkäri 1979
hannu.holm@fimnet.fi
Yksityislääkäri ja erikoislääkäri Satakunnan ks yleissairaanalapsykiatrian yks.(1982-2010)

Psykiatrian suhteellinen osuus verovaroista muuhun terveydenhuoltoon ei saa sote-uudistuksessa vähetä.
Yleissairaalapsykiatrian toimintaedellytykset täytyy turvata. Nuorisopsykiatrian, aikuispsykiatrian, vanhuuspsykiatria ja
yleissairaalapsykiatrian edellytykset koko maassa on valtakunnallisessa ohjauksessa varmennettava. Tietotekniikkaa on
kehitettävä omahoidon, opetuksen ja hallinnon keinona yhdessä muun terveydenhuollon kanssa myös psykiatriassa.

Juha Katajamäki
•
Psykiatrian erikoislääkäri
•
juha.katajamaki@fimnet.fi
•
Aluehallitnoylilääkäri, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Jyväskylän toimipiste,
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton KYS-Erva terveyspoliittinen valiokunta 2015-
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Omaan monipuolista kokemusta ja näkemystä lääkärintyöstä terveydenhuollon eri osa-alueilta, perusterveydenhuollosta,
erikoissairaanhoidosta ja nyt aluehallinnosta, myös yksityislääkärinä toimimisesta. Lääketiede kehittyy, vaatimukset ja
odotukset lääkärin työhön ja lääkäriyteen muuttuvat. Kansalaiset ovat yhä aktiivisempia ja osallisuus on lisääntynyt. SoTE
tulee, oletko valmis? Nyt tarvitaan psykiatria!
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Juha Kemppinen
LL, YTM (pääaine sosiologia); psykiatrian ja yleislääketieteen erik.lääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys,
hallinnon pätevyys (SPY), Tuotantotalouden väitöstyö valmistumassa, Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksessa
( – 12/2015)
•
juha.kemppinen@eksote.fi
•
palvelupäällikkö, ylilääkäri, Eksote
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
päihdepsykiatrisen jaoston jäsenyys
•
vuosittaisen jäsenmaksun maksaminen (toistaiseksi)
Monipuolisen koulutukseni ja kokemukseni perusteella haluan nähdä Lääkäriliiton valtuuskunnan työn tehokkuuden,
tuottavuuden ja vaikuttavuuden. Eksoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen operatiivisena johtajana olen vaikuttanut
palveluihimme, joihin pääsee jonottamatta ja ilman lähetettä 24/7/365.
•
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Jukka Kärkkäinen
•
LT, OTK, psykiatrian erikoislääkäri
•
jukka.karkkainen@netti.fi
•
Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Reformit-yksikkö
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääsihteeri, hallituksen jäsen / Suomen Psykiatriyhdistys
•
Puheenjohtaja, hallinnon koulutuksen toimikunta / Suomen Psykiatriyhdistys
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Haluan osallistua terveyspoliittiseen keskusteluun ja vaikuttaa terveydenhuollon kehittämiseen.
Teemat: Yhdenvertaiset terveyspalvelut, perusterveydenhuollon vahvistaminen ja mielenterveyspalvelujen riittävien
resurssien turvaaminen. Lääkäriliitto vahvaksi vaikuttajaksi terveydenhuollon kehittämisessä!

Teemu Kärnä
•
•
•
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LL, Psykiatrian erikoislääkäri
Teemu.Karna@hus.fi
Apulaisylilääkäri HYKS psykiatrian erityispoliklinikat

”No health without mental health”, eli haluan olla nostamassa mielenterveyttä SOTE:n ja terveyspolitiikan keskiöön.
Haluan kehittää ja täydentää lääkärikoulutusta siten, että jokaisella lääkärillä on valmiudet tuottaa laadukkaita
terveyspalveluita myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Kristian Läksy
275
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•
LT, psykiatrian ja hallinnon erikoislääkäri, yleissairaalapsykiatrian ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys
•
kristian.laksy@wippies.com, kristian.laksy@kela.fi
•
Asiantuntijalääkäri, Kela
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Maailman ensimmäisen suomalaisen lääkärilakon paikallinen päällikkö ja yhdyshenkilö
•
Suomen Psykiatriyhdistyksen toiminnantarkastaja
•
Suomen Psykiatriyhdistyksen vakuutuspsykiatrian jaoksen pj
Velvollisuus kutsuu; Terveyspoliittinen vaikuttaminen kunniaan; Edunvalvontaa myös byrokraattilääkäreille; Lähivuosina
mullistuu sairaanhoidon ja terveydenhuollon järjestäminen, joten lääkärikunnan on oltava valppaana; Potilaan ja lääkärin
asia on yhteinen.
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Tuula Metsä
•
•
•

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys, keskijohdon johtamiskoulutus
tuula.metsa@hus.fi
Osastonylilääkäri, HYKS Psykiatria, Jorvin klinikka, Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja

Työuran ja elämänkokemuksen karttumisen myötä kiinnostukseni yhteiskunnallisiin asioihin on lisääntynyt. Pidän tärkeänä
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä kohti asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta mallia, missä lähtökohtana on
voimavarakeskeinen ja ihmisten työ- ja toimintakykyä tukeva ajattelu ilman osaoptimointia. Selkeissä rakenteissa lääkärit
voivat paremmin keskittyä oman perustehtävänsä mukaisiin töihin.
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Irma Myllylä
•
•
•

Psykiatrian erikoislääkäri, Psykodynaamisen psykoterapian erityistason psykoterapeutti, Erityistason
perheterapeutti, Mielenterveystyön johtamisen kurssi (Suomen Psykiatriyhdistys 2010-2012)
irma.myllyla@fimnet.fi
Osastonylilääkäri, Turun kaupunki, Psykiatrian poliklinikat

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa, koska haluan olla mukana vaikuttamassa terveydenhuollon ja lääkärin työn
tulevissa haasteissa. Keskeisin vaaliteemani on ”lääkärit terveydenhuollon johtoon”.
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Jussi Niemi-Pynttäri
•
Lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri
•
jussi.niemi-pynttari(at)hel.fi
•
Päällikkö, ylilääkäri; Helsingin kaupungin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL Helsingin terveyspoliittinen valiokunta, jäsen
•
Psykoterapiatoimikunta, Suomen Psykiatriyhdistys
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Lääkärien ammattikunnan tulee olla vahvasti mukana kehittämässä yhteiskuntaa. Olkaamme avoimesti kollegiaalisia

Tuija Räisänen
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•
Lääketieteen lisensiaatti
•
tuija.raisanen@fimnet.fi
•
Apulaisylilääkäri, OYS/psykiatria
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Luottamusmies
•
Terveyspoliittinen valiokunta
•
Edunvalvonta valiokunta
Lääkärit tekevät lääkärin työtä! Lääkäri oman työnsä säätelijänä! Kollegiaalisuus voimavarana! Yhdessä vaikuttamalla
työhyvinvointia ja jaksamista!
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Tommi Väyrynen
•
LL, erikoislääkäri, psykoterapeutti, päihdelääketieteen erityispätevyys
•
tommi.vayrynen@tyks.fi
•
ylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, yksityislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Psykiatrit -alaosaston puheenjohtaja
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Haluan tuoda Suomen Lääkäriliittoon Vihreää psykiatrinäkemystä. Yliopistosairaaloiden ulkopuolisen
erikoistumiskoulutuksen ohjaajien tarpeiden huomioiminen ja kouluttaminen tehtäväänsä ovat vaaliteemojani.

Suomen Sisätautilääkärit -vaaliliitto
Suomen Sisätautilääkärien vaaliliitto
edustaa sisätautialojen lääkäreitä sekä
julkiselta että yksityiseltä sektorilta läpi
Suomen. Tärkeimpiä tavoitteitamme on
kehittää sisätautialojen erikoislääkärien
ja erikoistuvien työskentelyolosuhteita ja
palvelussuhteen etuja. Terveydenhuoltojärjestelmämme uudistukset tulevat vähentämään työnantajien määrää tuoden
mukanaan muutoksia niin työolosuhteisiin, työehtoihin kuin palkkaukseenkin. Erikoislääkärien asiantuntemus

on saatava kuuluviin terveydenhuollon
johdossa ja kehittämisessä kaikilla tasoilla, jotta suurista muutoksista selvittään kunnialla. Myös valtion sektorilla
ja yliopistoissa säästöt ovat arkipäivää.
Lääkäriliiton on toimittava aktiivisesti
lääketieteellisen osaamisen säilymisen
turvaamiseksi terveydenhuollon lainsäädäntöä ja valvontaa valmistelevissa
ja toteuttavissa elimissä. Lääkärikoulutuksen opiskelijamääriä on arvioitava tarpeen mukaan. Koulutukseen on

osoitettava riittävät resurssit - laadusta
ei ole varaa tinkiä. Potilastietojärjestelmien tulee tukea kliinisen potilastyön
ja potilasturvallisuuden lisäksi myös
raportointia ja tutkimusta ilman lisääntyvää kirjaamistyötä.
Valtuuskunnan kokoonpano vaikuttaa siihen, mitä asioita Lääkäriliitossa
pidetään tärkeinä ja miten niitä ajetaan.
On tärkeää saada sisätautialojen lääkärien ääni kuuluviin Lääkäriliiton toiminnassa. Äänestä kollegaa!

Jari Hartman
•
LL, nefrologian ja sisätautien erikoislääkäri
•
jari.hartman@eksote.fi
•
nefrologian osastonylilääkäri, Eksote
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääluottamusmies Eksote
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Tunnen ison ja pienen sairaalan hyvät ja huonot puolet. Niiden yhteistyötä parannettava. Palkkaus kannustavaksi. Selkeä
erikoistumisputki. Pois osaoptimoinnista. Huomio henkilöstöjohtamiseen. Hyvä veli/sisko –järjestelmä pois. Vahvempi
perusterveydenhuolto, jotta järkevä työnjako sujuisi.

Timo Lauri
•
•
•
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LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys
timo.lauri@ppshp.fi
apulaisylilääkäri, OYS

Ehdokkaana olen, koska olen kiinnostunut näkemään myös tämän puolen työelämästä ja jopa vaikuttamaan siihen.
Mielestäni lääkäreiden asiantuntemusta tarvitaan päätöksenteossa olipa kyse sitten SOTE-asioista tai lääkäreiden perus- ja
erikoistumiskoulutuksesta.
- Asialliset hommat hoidetaan ja Ellun kanoista voidaan tehdä paisti
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Tinja Lääveri
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•
LL, sisätautien erikoislääkäri
•
tinja.laaveri@fimnet.fi
•
Kehittämispäällikkö Apotti-hanke, Helsingin kaupunki ja HUS Tietohallinto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton hallitus 2007-2013
•
Lääkäriliiton eHealth-valiokunnan/työryhmän puheenjohtaja 2007-2012
•
Lääkäriliiton valtuuskunta 2003-2015
Aiemmin työskentelin 15 vuotta sisätautialoilla, kaupunginsairaaloissa ja viimeksi HUS infektioklinikassa. Lääkäri ansaitsee
hyvät potilastietojärjestelmät arkityön sujuvuuden ja potilaiden laadukkaan hoidon mahdollistamiseksi sekä toiminnan
ja hoidon laadun kehittämiseksi. Klinikkaa ja tietojärjestelmiä ymmärtäviä lääkäreitä tarvitaan lääkäreitä. Lääkärien panos
on tärkeää sähköisen terveydenhuollon kokonaisuuden toiminnan kannalta. Useat lääkärit haluavat jatkaa kliinistä työtä,
pitää olla mahdollisuus näiden urien yhdistämiseen.

Mikko Pietilä
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•
Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, dosentti
•
mikko.pietila@fimnet.fi
•
Vastuualuejohtaja (sepelvaltimohoito), TYKS Sydänkeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Luottamusmies 2005-2014, varapääluottamusmies 2009-2014
•
Lääkäriliiton valtuuskunta 2001•
Lääkäriliiton valtuuskunnan vpj 2007-2010, puheenjohtaja 2010•
Suomen Kardiologiseen seuran hallitus 2008-, puheenjohtaja 2014Pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työtä lääkärien edunvalvonnassa tulee jatkaa. Tulevalla valtuuskuntakaudella eteemme
tulee suuria asioita, joita eteenpäin vietäessä tulee saada ammattikuntamme ääni kuuluviin. Hyvät työolosuhteet,
asianmukainen palkkaus ja lääkärien ammatillinen jatkokoulutus vaativat jatkuvaa edunvalvontaa. Erikoislääkäri on
erikoissairaanhoidon avainhenkilö!

Juha Tuominen
•
Sisätautien erikoislääkäri, hallinnon pätevyys, LT, Dosentti
•
juha.tuominen@terveystalo.com
•
Terveystalo
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkärimediat ja Lääkärikompassi Oy:n hallituksen jäsen
•
Pitkä historia lääkäriliiton ja NLY:n valtuuskunnassa ja eri valiokunnissa
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Osaaminen kunniaan, terveydenhuolto läpinäkyväksi ja kuntoon.

Antti Väänänen
•
Infektiosairauksien erikoislääkäri
•
ajvaananen@gmail.com
•
Osastonylilääkäri (Infektiolääkäri), Lapin keskussairaala (Lapin sairaanhoitopiirin ky)
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääluottamusmies
•
Lääkäriliiton OYS-ervan edunvalvontavaliokunnan jäsen
•
Akava Lapin liittojen verkoston Suomen Lääkäriliiton jäsen
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Lappilaista näkemystä edunvalvontaan. Edunvalvonnassa on paljon haasteita niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella,
joihin haluan olla vaikuttamassa, jotta myös sisätautialojen erikoislääkäreiden asiat tulee oikein huomioitua.

129

Maija Waahtera
LL 1987 (HY), sisätautien (1996 HY) ja reumatologian (1999 TaY) erikoislääkäri
maija.waahtera@carea.fi
apulaisylilääkäri Carea sisätaudit, HY:n sisätautikouluttaja

•
•
•
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Olen ehdokkaana tuodakseni esille kasvukeskusten ulkopuolisten sairaaloiden tilannetta Lääkäriliitossa etenkin
konservatiivisten alojen edustajana. Työkokemusta myös lastentautien ja neurologian alalta. Vuosien kokemus kandien
ensimmäisenä seniorina.

Yksityislääkärien vaaliliitto
Vaaliliittomme tavoitteena on saada
yksityissektori arvostetuksi yhteistyökumppaniksi terveydenhuoltoamme kehitettäessä. Yksityinen puoli on
sekä tasokas vaihtoehto potilaan hoidossa että yhteiskunnalle edullinen.

Yksityissektorin voimavaroja tulee hyödyntää resurssien ollessa rajalliset. Hyvä
ja pitkäjänteinen potilas-lääkärisuhde
muodostaa lääkärityön perustan. Potilaalla tulee olla vapaus valita lääkärinsä. Tavoitteena on yksityislääkäreiden

roolin vahvistaminen. Yksityislääkärin
ammatti tulisi olla lääkärin perus- ja erikoistumiskoulutuksessa esillä.
Puolustamme
yksityislääkäreiden
autonomiaa.

Erkka Eloranta
•
•
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erkka.eloranta@plusterveys.fi
Psykiatrian erikoislääkäri, Plusterveys

Yksityislääkärien ja psykiatrienkin taholta on toivottu ehdokkaaksi ryhtymistäni.
Vaaliteemani ovat:
Oikeudenmukaisuutta ja toimivia työedellytyksiä – vähemmistöjä unohtamatta.
Yhteistyötä – samassa veneessä ollaan!

Antti Koski
•
LT, plastiikkakirurgia ja kirurgian erik.lääkäri
•
antti.koski@saunalahti.fi
•
erikoislääkäri, Aava ja Terveystalo Pulssi
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen esteettiset plastiikkakirurgit, Pj. 2010–2014
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Mielestäni erikoislääkärien ja yksityislääkärien etuja tulee ajaa aktiivisemmin lääkäriliitossa.
Yksityislääkärit ovat tärkeä osa erikoissairaanhoitoa.
Lääkärin autonomia uhattuna – onko taiteilijasta tullut näppäimistön jatke?
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Maija Lehtimaja
LL, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri
maija.lehtimaja@fimnet.fi
THL: oikeuspsykiatrian lautakunnan varajäsen, Valvira: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
valvontalautakunnan varajäsen.
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SELYn valtuuskunnan varajäsen ja toiminnantarkastaja
•
Medici Practici ry:n hallituksen jäsen
•
Suomen Psykiatriyhdistyksen yksityispsykiatrijaoksen johtokunnan jäsen.
Haluan toimia yksityislääkärien hyväksi. Sotea tehtäessä on varmistettava, että kaikkien, myös pienimuotoisesti
toimivien, yksityislääkärien työpanos saadaan mukaan.
•
•
•
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Markku Partinen
•
LKT, neurologian erikoislääkäri, professori
•
markku.partinen@helsinki.fi
•
Professori, tutkimusjohtaja, Helsingin uniklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Valtuuskunta, Suomen Lääkäriliitto
•
Professiovaliokunnan jäsen, Suomen Lääkäriliitto
•
Puheenjohtaja, Suomen Unitutkimusseura ry
Lääkärintyön perusta on hyvät kliiniset taidot, potilas-lääkärisuhde ja kuunteleminen. Lääkäreillä oltava mahdollisuus
tietojen kartuttamiseen. Potilasta hoidettava kokonaisvaltaisesti. TK:n, TTH:n ja esh:n joustavaa yhteistyötä edelleen
kehitettävä. Yksityissektorien hyödynnettävä enemmän; kustannussäästöjä ja paras terveyshyöty. Seinien sisällä toimivat
ihmiset hoitavat potilaita, eivät seinät. Sotessa potilaiden liikkuvuus ja hoitopaikan valinta mahdollistettava ilman raskasta
byrokratiaa. Potilaiden saama terveyshyöty ja pääsy laadukkaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin ovat resurssien jakamisen
lähtökohta.
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Kollega käytä äänesi – äänestä kollegasi SELYstä!

E

rikoislääkärit ovat terveydenhuollon avainosaajia. Heidän ura- ja ansiokehityksensä sekä työolojensa turvaaminen on Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) tärkein tehtävä. Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnalla on
merkittävä asema tämän työn tekemiseksi.
Lausunnonantajajärjestöjen näkemykset ohjaavat valtuuskunnan päätöksentekoa. SELY edustaa valtuuskunnassa
erikoislääkäreitä. Valtuuskuntavaaleissa äänestäminen on tärkeää, sillä vaalituloksen perusteella myös Lääkäriliiton
hallituksen paikat jaetaan lausunnonantajajärjestöille.
Lääkäriliiton jaokset ja eri työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa. Niiden tehtävänä on muun muassa saada
lääkäreiden näkökulma työpöydälle lakeja ja asetuksia säädettäessä. Lisäksi ne edistävät ja kehittävät lääkäreiden
työolosuhteita sekä palkkausta.
Erikoislääkärinä toimit työurallasi pisimpään!
Erikoislääkärin työuran edunvalvojana kaikilla sektoreilla on SELY.
Osallistu edunvalvontatyöhön.

Erikoislääkärin
edunvalvoja
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