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Anestesiologien ja silmälääkärien vaaliliitto 

Anestesiologit päivystävät koko työ-
uransa. Siksi meille on tärkeää, että 
päivystysolosuhteet ovat kunnossa. 
Erikoissairaanhoitoa keskitettäessä 
päivystys ei saa muuttua niin kiirei-
seksi, ettei välillä ehditä pysähtyä 
lepäämään. Jos jatkuvasti toimitaan 

kiireessä, tapahtuu väistämättä jos-
sain kohdassa virhe, viivästyminen tai 
unohdus. Päivystys tulee olla resur-
soitu niin hyvin, että normaalisti se 
hoituu rauhallisesti ja kiirehtimättä. 

Päivystys kuntoon – Päivystysru-
peamien lyhentyessä peruspalkkoja 

tulee korottaa – Siirtokuljetuksiin tar-
vitaan usein lääkäri: Paluumatkoilta-
kin tulee saada palkka – Mahdollisuus 
toimia sekä julkisella että yksityisellä 
puolella säilytettävä!

• Anestesiologian el, LL, hallinnon pätevyys
• risto.avela@fimnet.fi
• Apulaisylilääkäri, HYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• SLL valtuuskunnan jäsen
• SELY valtuuskunnan varapuheenjohtaja
• Edunvalvontajaoksen jäsen
• HUS pääluottamusmies
 Haluan olla puolustamassa sairaaloiden lääkäreiden oikeutta samaan perustyöajan palkkaan kuin 
terveyskeskuskollegoilla. Erikoislääkärin palkkakehitys on turvattava.  Päivystyksiä keskitettäessä tulee 
huolehtia riittävästä päivystysten resursoinnista, jotta potilaat ehditään tutkia ja hoitaa ilman kiirettä. Päivystys 
ei saa olla muun toiminnan ylivuotopaikka, jonne ohjataan potilaat, jos ajanvarauspoliklinikoilla on ruuhkaa.  
Lääkäreiden pitää voida työssään keskittyä lääkärin työhön, muu tulee karsia pois.

Hannele Heine
• Anestesiologian erikoislääkäri
• hannele.heine@tyks.fi
• Erikoislääkäri ja pääluottamusmies, Tyks / VSSHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
•  SELYn hallituksen jäsen
•  Lääkäriliiton Turun edunvalvontavaliokunnan jäsen
• Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsen
Lääkärien edunvalvonta on iso osa työtäni pääluottamusmiehenä. Valtakunnallinen edunvalvonta on sen suora 
jatkumo. Kannustava palkkaus- ja urakehitys innostaa! Lääkärisopimus uudistettava: karttuva kliininen kokemus 
ja ammattitaito johtavat palkan nousuun. Luotava sujuvat kouluttautumislinjat kliinikon, tutkijan ja johtajan 
urapolulle. Hyvinvoiva lääkäri on tuottava! Liiallinen työkuormitus ja -sidonnaisuus estettävä, toimivat työtilat 
sekä -välineet perusedellytys.  Vaikuttava terveydenhuolto tavoitteeksi! Laadukas julkinen palvelutuotanto 
säilytettävä.
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Hannaleena Karjalainen

Ulrica Kujansivu

Risto Kuosa

Juha Karinen
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• Anestesiologian erikoislääkäri, LT
• juha.karinen@fimnet.fi
• Apulaisylilääkäri, OYS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•  SELYN valtuuskunnan jäsen 2016–18
Haluan olla edistämässä erikoislääkäreiden asioita valtuuskunnassa.
Vaaliteema: Pitkistä päivystysrupeamista on päästävä eroon. Asianmukainen palkkaus turvattava. 
Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus on taattava kaikille erikoislääkäreille.

• Lääketieteen lisensiaatti
• hannaleena.karjalainen@kuh.fi
• Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito, KYS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton Suomen anestesiologit alaosaston sihteeri
• Finnanestin toimituskunnan jäsen
Haluan olla käytettävissä luottamustehtävään mikäli niin halutaan. Itselleni läheisiä teemoja ovat kollegiaalisuus, 
tasavertaisuus ja potilaan paras.

• Anestesia- ja tehohoidon erikoislääkäri sekä  psykiatrian erikoislääkäri, Erikoislääkärin johtamispätevyys
• ulrica.kujansivu@fimnet.fi
• Osastonylilääkäri, Soite
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Lääkärikartellin pääluottamusmies
• Lääkäriliiton paikallisosaston pj, – aiemmin
• Lääkäriliiton Anestesiologit alajaos johtokunta – aiemmin
• SML:n hallitus – aiemmin
Ehdokkuuteni taustalla on halu vaikuttaa erityisesti keskussairaaloiden ja pienten maakuntien lääkäreiden aseman 
turvaamiseen muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä. 
Profession kollegiaalisuuden ja yhtenäisyyden säilyttämisen puolesta kohti valtuuskuntaa.
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• LL
• risto.kuosa@pshotey.fi
• Ylilääkäri, operatiivisen tulosyksikön johtaja
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SELYn valtuuskunnan jäsen
• Anestesiologian alaosaston jäsen
Julkisen sekä yksityisen terveydenhuollon potilaiden ja työntekijöiden edunvalvonta.
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Sasu Liuhanen

Antti Mali

Jukka Mattila

Heikki Tapio Laine
• Anestesiologian erikoislääkäri
• heikki.laine@essote.fi
• Anestesiaylilääkäri, sairaalapalveluiden päällikkö
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• LL-valtuuskunta 2014-2018
• Pääluottamusmies Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2002–2008
• Varapääluottamusmies ESSHP 1999–2002
Haluan pitää julkisen sektorin sairaalalääkäreiden puolta. Ykkösprioriteettini: erikoissairaanhoidon 
päivystysverkko ja keskussairaaloiden päivystystoiminnan turvaaminen. Erikoislääkärikoulutuksen on tuettava 
tätä ja monipuolisia osaajia ei pelkästään kapean sektorin osaajia vaikka näitäkin tarvitaan. 
Lääkäreiden on voitava vaikuttaa, mihin terveydenhuollon rajallisia resursseja suunnataan. Olen räksyttänyt 
rakkikoirana näistä asioista mm. Lääkärilehden verkkokommenteissani, kantani lienee selvä useimmille.

• LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, LuK (tietojenkäsittelytiede), terveydenhuollon 
tietotekniikan erityispätevyys
• sasu.liuhanen@hus.fi
• Osastonlääkäri, HUS
Ammattilaisille heille kuuluva arvostus, myös rahassa. 

• Anestesiologian erikoislääkäri
• antti.mali@fimnet.fi
• Osastonylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Pääluottamusmies Kanta-Hämeen shp Juko 2012– 
• Tays erva edunvalvontavaliokunta pj 2015–2018
Lääkärikunnan osaamisen ja asiantuntemuksen oltava mukana muuttuvassa sote-ympäristössä. Lääkärien 
työhyvinvoinnin turvaaminen koko urapolun ajan. Kollegiaalisen tuen avulla jaksamme yhdessä eteenpäin. 
Palkkakehityksen oltava ammattikunnan yhtenäisyyttä tukeva – ei erottava!

• Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi LL
• e-mail: jukka.mattila@fimnet.fi
• Osastonylilääkäri PHKS, Yksityislääkäri Silmäasema ja Terveystalo Lahti 
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•  Lääkäriliiton valtuuskunta
Lääkärin autonomia on säilytettävä. Selvästi lääkärille kuuluvia työtehtäviä ei saa siirtää muiden 
ammattiryhmien tehtäviksi. SOTEn mukana ei saa tulla heikennyksiä lääkärien työolosuhteisiin ja 
yksityislääkärien ammatinharjoitus oikeus on säilytettävä. 207
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Annette Moisander

Leila Niemi-Murola
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• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• annette.moisander@ksshp.fi
• Erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

• LT, dosentti, MME, hallinnon pätevyys, lääkärikouluttajan erityispätevyys
• leila.niemi-murola@hus.fi
• Kliininen opettaja/erikoislääkäri, HY/HYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäri 2019 ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen
• Pro Medicon hallituksen jäsen
• European Society of Anaesthesiology, eLearning-komitean puheenjohtaja
Lääkärin työ on elinikäistä oppimista ja työpaikka on haasteellinen oppimisympäristö. Käynnissä 
oleva terveyspalvelujärjestelmän murros lisää entisestään pätevien lääkärikouluttajien tarvetta myös 
yliopistopaikkakuntien ulkopuolella. Hyvä ohjaus on oikeus, joka kuuluu kaikille.

Jaana Pikkupeura
• Anestesiologian erikoislääkäri, tehohoidon lisäkoulutus
• jaana.pikkupeura@fimnet.fi
• Erikoislääkäri, Oulun Yliopistollinen Sairaala, PPSHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Pääluottamusmies (JUKO)
• Oulun alueellisen edunvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja
• SELYn hallituksen ja valtuuskunnan jäsen
Haluan olla mukana vaikuttamassa, kun terveydenhuoltomme kokee uusia haasteita. Muutospaineita tulee mm. 
sote-uudistuksesta sekä päivystysten keskittämisestä. Muutoksissa on huolehdittava siitä, että erikoisalamme 
säilyy ammatillisesti ja taloudellisesti kiinnostavana. Vaaliteemat: Päivystystyö inhimillisemmäksi – Kokemuksen 
ja työhön sitoutumisen pitää näkyä erikoislääkärin palkkauksessa - Työnantajan täydennyskoulutusvelvoite 
(vähintään 10 pv/vuosi) sitovaksi.
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Päivi Nieminen
• LL, anestesiologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys, kivunhoidon erityispätevyys
• paivi.nieminen@hus.fi
• HUS;HYKS, ATeK  (anestesia)osastonlääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• HYKS, ATeK vastaava luottamusmies
• HYKS Erva-alueen professiovaliokunnan jäsen
Edunvalvonta sekä professioon liittyvät asiat ovat sydäntä lähellä, siksi em. luottamustehtävätkin tuntuvat 
tärkeiltä. Tulevaisuus soten kanssa tai ilman tuo haasteita anestesiologikunnalle säännöllisen työajan ja 
päivystämisen suhteen, kun mm. 24/7 päivystävien yksiköiden työmäärä entisestään lisääntyy. Yksinkertaisia 
ratkaisuja ei ole ja kaikkia tyydyttävien ratkaisujenkin löytäminen on haasteellista. Tähän haasteeseen haluan 
omalta osaltani vastata kuunnellen oman erikoisalani lääkäreitä.210
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Elina Riihioja

Tom Silfvast

Johanna Söderström

Markku Rantanen
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, sydänanestesiologian erityispätevyys
• markku.rantanen@sydansairaala.fi
• Apulaisylilääkäri, sydänanestesian toimintopäällikkö. Tays Sydänsairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät:
•  Pääluottamusmies 2010–2017
Jotta voidaan tehdä kestäviä ja laadukkaita ratkaisuja, pitää tuntea historia ja nykyaika. Pikavoittoja saadaan 
harvoin, mutta pitää olla hereillä ja valmiutta toimimaan, kun on sen aika.  Pitkäjänteistä työtä lääkäreiden 
työolosuhteiden ja palkkauksen hyväksi. Edunvalvonnan unohtaminen on pään pensaaseen laittamista.

LL, anestesiologian erikoislääkäri, EDIC
• elina.riihioja@hus.fi
• Anestesiologian erikoislääkäri, HUS/ Hyvinkään sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät:  
• JUKO pääluottamusmies, Hyvinkään sairaanhoitoalue 2005-2008, 2013-
Päivystystaakkaa on kevennettävä. Päivystykset keskittyvät yhä harvemmille ja ovat entistä raskaampia. 
Vuorojen pätkiminen ei ole ratkaisu liialliseen intensiteettiin, vaan päivystäjien määrää on lisättävä niin, että työt 
ehtii ja jaksaa tehdä kunnolla. Juhlapyhistä kunnon korvaukset!

• Anestesiologian erikoislääkäri, dosentti 
• tom.silfvast@fimnet.fi 
• Ylilääkäri, HUS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL hallitus 2014 ja 2016–2017
• SELY valtuuskunta 2001–2003 ja 2007-
• SLL valtuuskunta 2001–2003 ja 2007-
Lääkärikunnan yhtenäisyys tulevaisuuden myllerryksessä. Kaikkien lääkäriryhmien tiukka edunvalvonta 
työnantajasta riippumatta mahdollisessa sote-uudistuksessa - Ammatin harjoittamisen oikeus ja profession 
autonomia.

• Erikoislääkäri, Anestesiologia ja tehohoito
• johanna.soderstrom@fimnet.fi
• Erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Suomen Lääkäriliiton Suomen Anestesiologit -alaosaston johtokunnan jäsen 2010–2016
Ruuhkavuosissa rämpivien erikoislääkäreiden ääni kuuluviin, joustavuutta työaikaratkaisuihin pienten lasten 
vanhemmille!
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Tuija Tallila
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• Anestesiologian erikoislääkäri, Hallinnon erityispätevyys
• tuija.tallila@satshp.fi
• Osastonylilääkäri, Satakunnan keskussairaala, Pori
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Koordinoiva pääluottamusmies (JUKO)
• Suomen Lääkäriliiton ja SELYn valtuuskunnan jäsen
• SLL:n Porin paikallisosaston sihteeri ja johtokunnanjäsen
Lääkärit lääkärin töihin - Lisää lääkärijohtajia – Lääkärin asiantuntemusta ja osaamista on käytettävä enemmän 
hyödyksi niin sotea rakennettaessa kuin muissakin terveydenhuoltoa koskevissa päätöksissä. 

Maritta Hyvärinen
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• Geriatrian erikoislääkäri, eMBA
• maritta.hyvarinen@gmail.com
• Ylilääkäri, Espoon sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Terveyspoliittisen valiokunnan jäsen 2017–
• 2.edunvalvontavaliokunnan jäsen 2014–2016
• Luottamusmies 2002–2012
Olen kokenut vastuunkantaja, ja minulla on osaamista ja energiaa asioiden hoitamiseen vaikeissakin tilanteissa. 
Olen Helsingin kaupunginvaltuustossa varavaltuutettu ja HYKS-lautakunnan jäsen. Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyö on tärkeää. Lääkäreitä tulee kannustaa jatkokoulutukseen. Kouluttautuminen, esim 
erityispätevyys tai johtamiskoulutus tulee näkyä myös palkassa.

Fysiatrian, geriatrian, ihotautien, kl. farmakologian, kl. kemian, kl. 
neurofysiologian, onkologian, patologian, radiologian sekä valtion 
erikoislääkärit -vaaliliitto

Vaaliliittomme koostuu eri klii nisten 
erikoisalojen ja diagnostisten alojen 
kollegoista, jotka toimivat tär keissä 
kliinisissä tehtävissä tai poti lastyön 
taustavoimina. Onnistuneen hoidon 
perustana on täsmällinen diag nos-
tiikka ja toimivat hoitoketjut. 

Erikoislääkärin ammattiin kouluttau-
tu minen on erityisen pitkää ja vaativaa. 
Mielenkiintoisen ja vastuullisen työn 
tulisi olla nykyistä houkuttele vampaa 
myös taloudellisilta edellytyk siltään. 
Lääkäriliitolla on keskeinen rooli edun-
valvonnassa. Työskentely olosuhteiden 

parantaminen tulee olla palkka-
ratkaisujen lisäksi mukana so-
pimuksissa. Ammattiosaajat haluavat 
vaikuttaa myös työnsä sisältöön ja 
työskentelyolosuhteisiin.

Helka Hosia
• LT, geriatrian erikoislääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri
• helka.hosia@fimnet.fi
• Kotihoidon lääkäri, Espoo
Suomen terveydenhuolto on myllerryksessä. Erilaiset poliittiset tavoitteet vaikuttavat painavan terveydenhuollon 
ja potilaan etua enemmän. Olen kiinnostunut terveydenhuoltojärjestelmästä, terveyden edistämisestä 
yhteiskunnallisin keinoin sekä lääkäriprofession tulevaisuudesta. Olen kaupungin valtuutettu, Uudenmaan 
maakuntavaltuuston varajäsen ja HUS:n hallituksen jäsen. 
Lääkäriliiton valtuuskunta antaa mahdollisuuden vaikuttaa terveydenhuoltoa ja lääkärikuntaa koskettaviin 
kysymyksiin. 
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Kalevi Karjalainen
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• LL, anestesiologian erikoislääkäri
• kalevi.karjalainen@fimnet.fi
• Hallintoylilääkäri, sotilaslääketieteen keskus, esikunta
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Akava –  julkinen sektori, pääluottamusmies 1991–94, 1995–2000 valiokunnan jäsen 
• Duodecim alaosaston puheenjohtaja 1997–1999
Edunvalvonta ja yhteisten asioiden hoito on aina ollut tärkeää minulle. 
Vaaliteema: Vain yhtenäisellä liitolla on voimaa. 

Into Kiviluoto
• LL
• into.kiviluoto@hus.fi
• HUS-kuvantaminen erikoistuva lääkäri
Olen ehdokkaana, koska haluan olla mukana kehittämässä ammattiliittoa nykyaikaan. Lääkäriliiton toiminnan 
avaaminen jäsenille – mihin Lääkäriliitto käyttää jäsenmaksutulot ja muut resurssit. Työvoiman tarjonta 
lisääntyy, miten turvataan palkkaedunvalvonta, työn jatkuvuus ja työntekijän asema muuten. Osaamisen ja 
työn laadun pitäisi vaikuttaa palkkaan myös julkisella puolella. Lääkärijohtajiksi johtamisesta kiinnostuneet ja 
sitä osaavat, ei pisimmän kliinisen uran tai tutkimusmeriittien pohjalta.221

Jarkko Ihalainen
• LT, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
• jarkko.ihalainen@welho.com
• Lääketieteellinen johtaja, Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Helsingin alueen terveyspoliittisen valiokunnan jäsen 
• SLL hallituksen jäsen 1994–1995
• NLY puheenjohtaja 1993–1995
Uudet työn tekemisen muodot ja teknologiat vaativat vaikuttamiselta muutoksia, jotka on parasta 
rakentaa jatkumoksi menneen kanssa. Oma laboratorioerikoisalani on ollut edelläkävijä sekä tekniikan että 
organisaatiomuodon kehittymisessä. Kolmannen sektorin rooli terveyspalvelujen tuotannossa kasvanee ja haluan 
myös edistää lääkärikunnan roolia siinä prosessissa. Olen vähän vanha mutta vielä suhteellisen ketterä.
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Harry Kujari
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• Patologian erikoislääkäri
• harry.kujari@tyks.fi
• Patologian erikoislääkäri, VSSHP
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Varaluottamusmies
• Suomen patologit, puheenjohtaja
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Raija Mikkonen
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• LL, LT, Radiologian erikoislääkäri
• erikoislääkäri, HUS-Kuvantaminen
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunta 2013–2015 ja 2018
• Lääkäriliiton  alaosaston, Suomen radiologit johtokunta 2010–
• Lääkäriliiton terveyspoliittinen valiokunta, Helsinki, 2013–2016
Lääkäreiden autonomia. Lääkäreiden tulee saada keskittyä lääkärin ammattitaitoa vaativaan työhön
Oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä. Lääkäreiden ja erityisesti erikoislääkäreiden edunvalvonta on lähellä 
sydäntäni. Olen tehnyt pitkää työuraa terveyskeskuksessa, HUS:n eri sairaaloissa ja yksityislääkärinä, josta olen 
myös palannut sairaalatyöhön. Monipuolinen työnkuvani on ollut mahdollista lääkäreiden autonomian vuoksi. 
Tämän tulee säilyä. Hyvät työolot, mahdollisuus keskittyä lääkärin ammattityöhön ja oikea palkkaus takaavat 
parhaan työviihtyvyyden. 

Anu Muraja-Murro
• LT, erikoislääkäri
• anu.muraja-murro@kuh.fi
• Erikoislääkäri, pääluottamusmies, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, KYS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunta
• Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin (VATEPOS) 
• Pohjois-Savon maakunnan epävirallinen yhteistoimintaelin
Haluan pitää huolta erikoislääkäreiden asemasta ja eduista. Kokemus ja osaaminen arvoon, ja niistä 
asianmukainen palkka.    225

Koskinen Ariel
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• LL, Radiologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri
• Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus / Tyks-Sapa -liikelaitos

Luottamustehtävät 
•  luottamusmies (JUKO, VSKK)

”Päivystysajan työnkuvassa, työoloissa ja palkkauksessa on parannettavaa. Työn joustavuus ja esim. privaatin ja julkisen 
työskentelyn yhdistäminen on tärkeää. Rehellinen priorisointi talousongelmissa ainaisen kaikesta säästämisen tilalle.”

Kia Pelto-Vasenius
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• Fysiatrian erikoislääkäri, LT, psykoterapeutti  
• kia.pelto-vasenius@kolumbus.fi
• Fysiatrian erikoislääkäri, Pohjola sairaala ja Helsinki Hospital 
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Lääkäriliiton hallituksen jäsen 2015 alkaen
• Yksityislääkäreiden määräaikaisen asiantuntijatyöryhmän pj 2017
• Suomen Fysiatriyhdistyksen hallitus 2001, sihteeri 2002–04 
• SLL Suomen Fysiatrit -alaosaston vpj 2005–2008, pj 2009–14
• HUS/HYKS Kirurgian klinikan Töölön sairaalan lääkärien luottamusmies 2005-2008
• Suomen Manuaalilääketieteen Yhdistyksen hallituksen jäsen 2005 alkaen
• SELY hallituksen vpj 2015 alkaen
• SLL Suomen Yksityislääkärit -alaosasto vpj 2014 alkaen; SLL edunvalvontajaos 2015 alkaen
Täyspäiväisten ja sivutoimisten erikoislääkärien ammatinharjoittamisen ja pienyrittämisen vapaus säilytettävä.  

Jaana Mattila
• LT, ihotautien erikoislääkäri
• jaana.mattila@fimnet.fi
• Yksityislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n valtuuskunnan jäsen 
• Suomen ihotautilääkäriyhdistyksen hallitus, ensimmäinen varapuheenjohtaja (2 kautta)
• SELYn valtuuskunnan jäsen
Yksityissektorin ja kunnallisen terveydenhuollon yhteistyöllä potilaan parhaaksi!223
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Lalla Martti

Palmio Johanna

Pasi Ruuttila

Ritja Savolainen

Tiina Tasmuth

• Radiologian erikoislääkäri, diplomi-insinööri
• Pasi.Ruuttila@epshp.fi
• Osastonylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP).
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkärien ja koko JUKOn pääluottamusmies, EPSHP, 1.8.2015–
Haluan ajaa ja edistää kaikkien työikäisten ja työelämässä mukana olevien lääkärien asioita. Toimin neljättä 
vuotta lääkärien ja koko JUKOn pääluottamusmiehenä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Seinäjoen 
keskussairaalassa. Tämän pääluottamusmiestoimen kautta olen päässyt osaksi myös TAYS erva-alueen 
edunvalvontaa sekä valtakunnallista edunvalvontaa. Haluan parantaa lääkärien työoloja kokonaisvaltaisesti.

• Radiologian erikoislääkäri, vatsaradiologian erityispätevyys
• Ritja.savolainen@gmail.com
• Osastonlääkäri, HUS-Kuvantaminen
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
•  JUKO luottamusmies
•  SELYn hallituksen jäsen
• Lääkäriliiton HYKS:n paikallisjaoksen puheenjohtaja
Haluan pitää huolta erikoislääkäreiden palkkauksesta ja työoloista tässä muuttuvassa terveydenhuollon 
maailmassa. Haluan myös vaikuttaa Lääkäriliiton ja SELYn toimintaan niin, että lääkärit kokevat niiden 
olemassaolon edelleen tarpeelliseksi ja että rivijäsenellä olisi entistä enemmän vaikutusvaltaa liiton toimintaan.

• LKT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• tiina.tasmuth@espoo.fi
• Ylilääkäri, Espoon sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• valtuuskunnan jäsen, Suomen Lääkäriliitto
• terveyspoliittisen valiokunnan jäsen, Suomen Lääkäriliitto
• toimitusneuvoston jäsen, Suomen Lääkärilehti
Terveydenhuollon uusissa organisaatioissa tulee olla riittävä lääketieteellinen osaaminen joka tasolla. 
Uudistukset eivät saa huonontaa lääkäreiden asemaa tai autonomiaa.
Lääkäreiden työhyvinvointia (työssä jaksaminen, asianmukaiset työtilat) tulee huomioida riittävästi.
Terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien täytyy olla työntekoa tukevia.
Lääkärin perusarvoja – elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito ja kollegiaalisuus – on 
edistettävä jatkuvasti.
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Miia Turpeinen
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• LT, lääketutkimuksen dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon el
• miia.turpeinen@ppshp.fi
• Arviointiylilääkäri, OYS ja yliopistotukija, Oulun yliopisto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL, Terveyspoliittisen jaoksen jäsen 
• SLL, OYS-ERVA terveyspoliittisen valiokunnan pj
• Duodecim, valtuuskunnan ja vaalivaliokunnan jäsen
Lääkäriliiton tulee olla keskeinen terveyspoliittinen vaikuttaja Suomessa ja lääkäreitä tarvitaan useisiin 
johtamistehtäviin. Työikäisten erikoislääkäreiden ääni paremmin kuuluviin liiton toiminnassa. Lääketieteellisen 
tutkimuksen merkityksen esilletuonti ja kliinisen tutkijanuran parempi tukeminen. Lääketieteellisen 
koulutuksen laadun ja resurssien turvaaminen.
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Mari Arffman

Johanna Hautala

Maija Jakobsson
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• LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• johanna.hautala@fimnet.fi
• Osastonlääkäri, HYKS naistensairaala (virkavapaalla väitöskirjatutkijana), pienimuotoinen 
yksityisvastaanotto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Lääkäriliiton Suomen gynekologit alaosaston johtokunnan jäsen 2015 alkaen
• Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen valtuuskunnan varajäsen 2016-2018
• Suomen gynekologiyhdistyksen webmaster alkaen 2009
Suomen terveydenhuolto on murroksessa ja lääkäreiden mielipiteitä on kuultava uutta työkuvaa ja 
toimipaikkoja luodessa. Mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti yksityissektorilla ja julkisella sektorilla on 
säilytettävä!

• LT, Dos, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• maija.jakobsson@fimnet.fi
• Hyks Naistensairaala, erikoislääkäri, yksityisvastaanotto Aava
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Varaluottamusmies
• NFOG sihteeri
• Suomen kolposkopiayhdistyksen pj
Etsitkö ehdokasta, joka uskaltaa puhua epäkohdista ääneen? Minulla on vankka kokemus sairaalagynekologin 
työstä, perheen, tutkimuksen ja työn yhteensovittamisesta. Erityisesti olen kiinnostunut tasa-arvokysymyksistä. 

Gynekologien vaaliliitto

Gynekologien työkenttä ulottuu sai-
raalatyöstä ja raskaasta päivystykses-
tä yksityiskollegojen vastaanotoille.  
Niinpä lääkäreiden edunvalvonnan 
kaikki näkökulmat ovat vaaliliitollem-
me läheisiä.  Julkisen sektorin ja yksi-
tyislääkärityön yhdistämisen reiluilla 
pelisäännöillä on oltava mahdollista 
tulevaisuudessakin.

Julkisen sektorin erikoissairaan- 

hoidon järjestäminen ja rahoitus, 
päivystys ja synnytysten hoito ovat 
juuri näinä aikoina poliittisen päätök-
senteon kohteina.  Niiden järjestämi-
nen 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. Lääkä-
rikoulutukseen on taattava riittävät 
resurssit kaikilla tasoilla.

Muista äänestää Lääkäriliiton val-
tuuskunnan vaaleissa! Vain äänestä-
mällä voit vaikuttaa.
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• LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• mari.arffman@kainuu.fi
• Erikoislääkäri, Kainuun Sote
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Luottamusmies
Ehdokkaaksi suostuin silkasta uteliaisuudesta ja taistelutahdosta jotta valtuuskuntaan saataisiin työikäisten 
erikoislääkärien suhteen riittävä edustus edunvalvonta-asioita miettimään.  Valtuuskunnissa olisi hyvä olla 
myös edustajia pienistä sairaaloista ja Pohjois-Suomesta, jotta meidänkin mielipiteet tulisivat huomioiduiksi.
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Laura Kotaniemi-Talonen

Marjut Laurikka-Routti

Auli Juntumaa

Ulla Korhonen
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• LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• auli@manniset.fi
• Yksityislääkäri
Perustana vahva julkinen terveydenhuolto. Koulutus ja kollegatuki keskiöön. Resurssit riittäviksi, 
ammattiryhmien työnjako koulutuksen mukaisesti. Osaava yksityissektori täydentämässä, 
ammatinharjoittajat edellä. Kaikki yhdessä, kaikkien eduksi!

• LT, erikoislääkäri
• ulla.k.korhonen@siunsote.fi
• Erikoislääkäri, naistentaudit ja synnytykset, Pohjois-Karjalan keskussairaala. Yksityislääkäri, Femino Oy, 
Joensuu
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• JUKO/SLL pääluottamusmies Pohjois-Karjalan keskussairaala/Siunsote  2015-2017, 
• Lääkäriluottamusmies 2013–2015)
Osallistumalla voi vaikuttaa. Sellaista ei pidä korjata, mikä ei ole rikki. Neuvottelua ja kuuntelemista tarvitaan 
suurien muutosten äärellä. 

• LT, erikoislääkäri
• laura.kotaniemi-talonen@uta.fi
• Erikoislääkäri PSHP/TAYS, kliininen opettaja TaY
Nuorten sairaalagynekologien ääni kuuluviin!

• Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LKT
• marjut.lroutti@fimnet.fi
• Yksityislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SELYn valtuuskunnan puheenjohtaja
• Suomen Lääkäriliiton Helsingin terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja
• Suomen Lääkäriliiton yksityislääkärien alaosaston puheenjohtaja
Haluan olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa. Vahva Lääkäriliitto tarvitsee jäseniään toimintaansa. Haluan 
puolustaa vapaata ammatinharjoittamista, olla vaikuttamassa muutokseen. 
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Lara Lehtoranta

Maarit Niinimäki

Marja-Liisa Mäntymaa
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• LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• marja-liisa.mantymaa@carea.fi
• Naistentautien ja synnytysten ylilääkäri, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen (2015–2018)
• SELYn valtuuskunnan jäsen (2012–2018)
• Gynekologien alaosaston johtokunnan puheenjohtaja
Lääkäreiden edunvalvonta on nyt tärkeämpää kuin ehkä koskaan. Lääkäreiden näkemyksen esiin saaminen 
terveydenhuollon muutoksissa ja lääkärijohtajuuden varmistaminen vaativat työtä kaikilla terveydenhuollon 
sektoreilla. Erikoislääkäreillä on tähän työhön vaadittava kokemus ja käytännön tuntuma lääkärin uran koko 
kentältä. Lääkärit osaavat parhaiten lääkärin työt - Lääkäri on palkkansa ansainnut -
Lääkäri osaa myös johtaa

Anneli Linnamägi
• Tarton Yliopisto; M.D.; Tarton Yliopisto naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• anneli.linnamagi@epshp.fi
• Gynekologi;  Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Olen aina ollut kiinnostunut ja innokkaana pyrkinyt kehittämään lääkärien työ- ja oppimismahdollisuuksia. 
Ulkomaalaisena pystyn tarjoamaan laajempaa näkökulmaa eri ongelmien ratkaisemisessa. 

• Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, LT, dosentti
• maarit.niinimaki@oulu.fi
• Erikoislääkäri, OYS synnytys- ja naistentautien klinikka
Pohjoista perspektiiviä – tavoitteena naisten tasokas ja alueellisesti kattava erikoissairaanhoito vielä SOTE-
uudistuksen jälkeenkin.
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• LT, naistentaut. ja synn. EL
• lara.lehtoranta@tyks.fi
• Erikoislääkäri, TYKS Naistenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Hallituksen jäsen NFYOG (Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists), 2015-2017
• Hallituksen jäsen EGO (SGYn erikoistuvien alajaosto), 2015–2017
• Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunsta, Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen toimikunta, 2008-2014
• Suomen lääkäriliitto, Alueellinen professiovaliokunta, 2012–2013
Toivon parannusta sairaalan erikoislääkärien työnkuvaan ja palkkoihin sekä konkreettisia keinoja kliinisen työn, 
vanhemmuuden ja tutkimuksen yhdistämiseen.
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Sari Silventoinen
• LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• sari.silventoinen@fimnet.fi
• Ylilääkäri, Vaasan keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SELYn hallituksen varapuheenjohtaja 
• SELYn valtuuskunnan jäsen
Haluan toimia sairaaloiden erikoislääkäreiden edunvalvojana nyt ja tulevissa terveydenhuollon uudistuksissa. 
Päivystän aktiivisesti sekä etu- että takapäivystystä, joten ymmärrän työn ja arjen yhteensovittamisen 
haasteet.  Päivystystä koskevat järjestelyt tulee tehdä paikallisesti - Mahdollisuus keskittyä työssä oleelliseen 
tukipalveluja lisäämällä - Työhyvinvointia ja työssä jaksamista on parannettava oman työn hallintaa lisäämällä - 
Ammatinharjoittamista ei tule rajoittaa.  Vain äänestämällä voit vaikuttaa – minä uskallan sanoa mielipiteeni. 
Äänestä!

Annika Tulenheimo-Silfvast

Mervi Väisänen-Tommiska

Antti Valpas
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• Erikoislääkäri
• annika.tulenheimo-silfvast@fimnet.fi
• Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, Prakticonova
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Yksityislääkärien alajaoston johtokunnan jäsen
• Professiovaliokunnan jäsen
Haluan edistää lääkärien yhteistyötä, yhteenkuuluvuutta. 

• Erikoislääkäri (O & G ja yleislääketiede), dosentti, lääkärikouluttaja
• mervi.vaisanen-tommiska@hus.fi
• Osastonlääkäri HYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Pro Medicon toiminnanjohtaja 2015–2017
• Aluekoulutuspäällikkö Duodecim 2018–
• NFOG (pohjoismainen gynekologiyhdistys) koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 2018-
• HUS eettisen toimikunnan puheenjohtaja 2018–
Lääkärin elinikäinen osaamisen kehittäminen! Koulutukseen ja kouluttamiseen on varattava työaikaa. On 
saatava näkyväksi ja hyväksytyksi se työ, joka ei ole suoraa potilaan hoitoa.  Joustavampien työsuhteiden 
puolesta! Työ- ja perhe-elämä pitää voida yhdistää linjakkaasti. Kliinikkojen tutkimustyö on tehtävä 
mahdolliseksi ja rahoitusta korjattava.
Tutkimus ja opetus EI saa unohtua sote-sopasta.

• erikoislääkäri synn. ja naistentaudit
• antti.valpas@kolumbus.fi ; antti.valpas@eksote.fi
• ylilääkäri, Etelä-Karjalan keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 1985–88,
• Lääkäriliiton paikallisosaston pj. Kokkola 1993–95, 
• pääluottamusmies AKAVA 1996–98 Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Ehdokkaana siksi, että pyydettiin ja oletan, että yli 30 vuoden kokemus lääkärin työstä saattaisi antaa riittävää 
näkemystä yhteisten asioiden hoitoon. Vaaliteema: ” Karjalasta kajahtaa !”
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Jukka Harju

Kirsi Laasila

• LT, vatsaelinkirurgi
• jukka.harju@hus.fi
• Apulaisylilääkäri, HYKS Vatsakeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varaluottamusmies

• Sisätautien, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
• kirsi.laasila@fimnet.fi
• Osastonlääkäri, HYKS Syöpäkeskus, Hematologian linja
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Luottamusmies 2015–
• HYKS Paikallisjaoksen hallituksen jäsen 2015–
• Edunvalvontavaliokunnan, Helsinki, jäsen 2017– 
Olen ehdokkaana, jotta voisin olla vaikuttamassa siihen, miten lääkäreiden työoloista ja- ehdoista huolehditaan 
jatkossakin, ja tehdään työtä niiden parantamisen eteen. Tärkeää olisi, että palkkaus kannustaisi itsensä 
jatkokouluttamiseen ja osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ettei palkkakehitys pysähtyisi siihen, kun saa 
erikoislääkärin paperit. Perustyöajan sijoitteluun ja päivystämiseen liittyvät kysymykset ovat myös tärkeitä.

Lotta Grönholm
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• LT, HLL
• lotta.gronholm@hus.fi
• Erikoistuva lääkäri, HYKS, Syöpäkeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Varaluottamusmies, Syöpäkeskus 2015 alkaen.
Suomalainen terveydenhuolto on hyvinvointivaltiomme peruspilari, jonka pitävät pystyssä ahkerat ja tunnolliset 
työntekijät terveydenhuollon kaikista ammattiryhmistä. Myötätuntoinen ja sisäistä motivaatiota ruokkiva 
työympäristö tukee työntekijän jaksamista ja työpaikan toimintaa monin eri tavoin. Olen työskennellyt 
terveydenhuollon palveluksessa eri työnkuvissa 20 vuoden ajan ja HYKS:ssä 10 vuoden ajan. Työntekijöiden ääni 
tulee saada kuuluviin. Ratkaisut hyvinvointivaltiomme haasteisiin ovat työntekijöillä. 
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HYKS-MIX-vaaliliitto

HYKS-MIX on iloinen ja äänekäs 
joukko eri alojen erikoislääkäreitä eri 
puolilta HYKS:iä. Olemme jo tavalla tai 
toisella mukana valvomassa lääkäri-
kunnan etuja – moni meistä yksikkön-
sä luottamusmiehenä. Lääkärin pitää 
saada tehdä työnsä hyvin ja saada 

siitä riittävä korvaus. Oman työn 
ja osaamisen kehittämiseen pitäisi 
kannustaa palkkauksella ja aikaa jär-
jestämällä. Kun töissä on kivaa, kaikki 
voittavat. Hyvä johtaminen on tärkeää 
– ja lääkärin pomon pitäisi olla lääkäri. 
Uusien lääkäreiden kouluttaminen on 

tärkeä osa työtämme, ja sen pitäisi 
näkyä työjärjestelyissä ja palkassa. 
Omalla vapaa-ajalla vastaanoton pi-
täminen on lääkäreiden perusoikeus. 
Katso, löytäisitkö tästä joukosta oman 
ehdokkaasi.
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Suvi Marjasuo

Kati Mykkänen

Eeva-Maija Nieminen

Hannamari Lehtinen
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• LL, radiologi
• suvi.marjasuo@gmail.com
• Osastonlääkäri (HUS-Kuvantaminen), yksityislääkäri (Aava)
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton HYKS:n paikallisjaoksen hallituksen jäsen
Edunvalvonta-asiat kiinnostavat minua kovasti. Haluan, ettei sairaalassa töissä olevien lääkäreiden työolo- ja 
palkkakehitystä unohdeta sote-uudistuksessa ja uutta lääkärisopimusta sorvattaessa.

• Reumatologiaan erikoistuva lääkäri
• kati.mykkanen@fimnet.fi
• Erikoistuva lääkäri, HUS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• HYKS:n paikallisjaoksen sihteeri

• Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT
• eeva-maija.nieminen@hus.fi 
• Vs. osastonylilääkäri, HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Vastaava luottamusmies HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 2013 alkaen ja HYKS Akuutti 2016 alkaen
• SLL pääkaupunkiseudun paikallisosaston puheenjohtaja
• Etelä-Suomen professiovaliokunnan jäsen
Lääkärien työehtojen turvaaminen tulevassa SOTE-maailmassa. Jokaisella lääkärillä pitäisi olla mahdollisuus 
kunnollisiin työehtoihin ja edunvalvontaan riippumatta työnantajasta. Lääkärien palkkausjärjestelmässä 
pidettävä huolta myös kokeneiden kliinikkojen työn vaativuutta vastaavasta palkkatasosta. Akateemisen 
pätevyyden rinnalle nostettava kliininen kokemus ja työn vaativuus. Peruskoulutuksen resurssit olisi saatettava 
koulutusmääriä vastaavalle tasolle. Asianmukaiset työtilat lääkäreille!

• Lääketieteen lisensiaatti
• hannamari.lehtinen@hus.fi
• Osaston lääkäri HYKS Sisätaudit ja kuntoutus, 
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• HYKS Sisätaudit ja kuntoutus vastaava luottamusmies
Palkkaus pitää saada kilpailukykyisemmäksi. Lääkäreiden työkuvaan tulee kiinnittää huomiota, että kaikki aika 
ei mene töihin, joita muutkin terveydenhuollon ammattilaiset voisivat tehdä. Työpaikoissa tarpeeksi lääkäreitä 
töissä.
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Riitta Saarinen

Pekka Susimeri

Hilkka Viitanen

254

• Anestesiologian erikoislääkäri, LT
• pekka.susimeri@hus.fi 
• Apulaisylilääkäri HUS ATeK
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Varaluottamusmies, luottamusmies JUKO/SLL/ HUS ATeK 11 vuotta
Sairaaloiden erikoislääkäreiden peruspalkkoja on korotettava. Tehtäväkohtainen palkka on jälkeenjäänyt 
muinaismuisto varsinkin HYKSissä, Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Edelliset palkannostot ovat 
menneet toisiin suihin. Päivystyspisteet on resursoitava riittävällä miehityksellä ja päivystysrupeamien pituus on 
jaettava niin, ettei lääkäri näänny! Pitää olla myös mahdollisuus taukoihin. Ei pidä olla pakko matkustaa yli 50 km 
päähän ja työskentely kaukopisteissä on kompensoitava asianmukaisesti.  Lääkärilläkin on oma terveys ja elämä!

• LL, Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
• hilkka.viitanen@fimnet.fi
• Osastonlääkäri, HUS, Iho- ja alergiasairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• SELYn hallituksen jäsen

• LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
• riitta.t.saarinen@hus.fi
• Osastonlääkäri, HUS Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
Kliininen osaaminen näkyviin urakehityksessä ja palkassa.

Maritta Pöyhönen-Alho
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• LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• maritta.poyhonen-alho@hus.fi
• Osastonlääkäri, HYKS Naistenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• vastaava luottamusmies, HYKS Naistentaudit ja synnytykset
 
Olen valmis käärimään hihat lääkärikunnan yhteisten asioiden puolesta. 
Vaaliteemat: Töissä pitää olla kivaa - Sovitaan ja pidetään sopimuksista kiinni. 
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Sebastian Becker

Sirpa Asko-Seljavaara
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• Urologi
• sebastian.becker@eksote.fi
• Urologian osastonylilääkäri, Etelä-Karjalan Keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Pääluottamusmies ja luottamusmies Eksotessa aiemmin
• Medisiinariliiton hallituksessa opiskeluaikoina

• Plastiikkakirurgian prof emerita
• sirpa.askoseljavaara@gmail.com
• Ent ylilääkäri, HYKS Plastiikkakirurgian klinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
•    Chiruegi Plastici Fenniae pj 
•    Suomen Kirurgiyhdistys pj   
•    European Ass Plastic Surgeon Presidentti    
Pitkän linjan kliinikko julkisessa sairaalassa, opettaja, kouluttaja, tutkija, ylilääkäri, palovammahoidon 
ja mikrokirurgian pioneeri. Kliininen kokemus ja tieto terv.huollosta on vahva. 15v mukana politiikassa 
kansanedustajana ja kunnanvaltuutettuna, eduskunnan sote-valiokunnassa vpj:nä ja Helsingin sote-lautakunnassa. 
Politiikan ja yhteiskunnan verkostoni ovat laajat. Suomen terv.huolto on maailman parasta. Koska suuria 
muutoksia on luvassa, lääkäriedustajissa täytyy olla monipuolista kliinistä ja poliittista osaamista puolustamassa 
lääkäreitä ja potilaita.

Sari Hammarén-Malmi
• LT, Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, Rinoallergologian ja –kirurgian lisäpätevyys
• sari.hammaren-malmi (at) hus.fi
• Erikoislääkäri, HUS, Pää- ja kaulakeskus, Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pää- ja kaulakeskuksen vastaava luottamusmies 
SOTEn tulemiseen täytyy varautua, mm. lääkäreiden ammatinharjoittamisvapautta tulisi vaalia. HUS-alueella 
työajanseuranta täytyy saada oikeudenmukaiseksi ja kaikesta tehdystä työstä täytyy saada korvaus.

259

Kirurgit ja korvalääkärit vaaliliitto

Operatöörien päiväaikainen järkevä toiminta sekä riittävä 
resurssointi päivystysaikana on turvattava. Kirurgeja tarvitaan 
myös pienemmissä sairaaloissa. Päiväaikaista ansiota on kehi-
tettävä vastaamaan osaamista ja vastuuta. Keskitetty toiminta 
tarvitsee lisäresurssointia.
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Tommi Mäntyvaara

Peter Kontro

Timo Juutilainen
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• LL, gastrokirurgi, DI (sähkötekniikka)
• peter.kontro@elisanet.fi
• Apulaisylilääkäri, PSHP, Tays Valkeakoski
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Jukon (SLL)  luottamusmies 
• SLL:n Tampereen edunvalvontavaliokunnan jäsen
• SLL:n Taysin paikallisosaston toiminta (entinen puheenjohtaja)
Olen huolissani lääkärien oikeusturvasta erityisesti julkisissa sairaaloissa joissa johtamisrakenteet eivät aina 
toimi ja näin ongelmatilanteita esiin nostavat lääkärit joutuvat ikävään välikäteen, joskus jopa vainonkin 
kohteiksi. Vapaa, avoin ja turvallinen keskustelukulttuuri sairaaloihin! Direktiomääräyksillä johtaminen ei kuulu 
nykypäivään eikä länsimaiseen yhteiskuntaan!

• LT, kirurgi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, reumaortopedian erityispätevyys
• timo.juutilainen@hus.fi
• Osastonylilääkäri, HUS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• TuPlan vastaava luottamusmies usean vuoden ajan 
Olen pyynnöstä ehdokkaana. Valtuuskunnassa tarvitaan myös ortopedin näkemystä metsäsairaalan vinkkelistä 
katsoen.  

• LL, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
• tommi.mantyvaara@fimnet.fi
• Erikoislääkäri, OYS 
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• araluottamusmies, OYS
Tulevien vuosien aikana erikoislääkärin työnkuvaan kohdistuu uhkia ja mahdollisuuksia. Muuttuvissa olosuhteissa 
edunvalvontaan pitää panostaa.

Lauri Pautola
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• Yleiskirurgi
• lauri.pautola@siunsote.fi
• Yleiskirurgian erikoislääkäri, Pohjois-Karjalan keskussairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriluottamusmies PKKS 2012–2013
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2016–2018
• SELYn valtuuskunnan jäsen 2016–2018
Edunvalvonta on aina ollut lähellä sydäntä eikä sitä kukaan muu puolestamme hoida. Lääkärin rooli 
terveydenhuollon substanssissa on ratkaiseva eikä johtovastuusta tule jatkossakaan luopua. SOTE-uudistus ja 
erityisesti keskittämisasetus on ajanut periferian erikoissairaanhoidon kriisin partaalle. Lääkäriliiton tulee olla 
mukana vaikuttamassa potilaiden hoidon sosiaalisen ja alueellisen tasa-arvon puolesta.
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Tuula Ranta-Knuuttila
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• LT, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri
• tuula.ranta-knuuttila@hus.fi
• Erikoislääkäri  HYKS Jorvin sairaala
Luottamustehtävät: 
• Vastaava luottamusmies  HYKS Vatsakeskus
Erikoislääkärien peruspalkkaa on nostettava työn vaativuutta vastaavaksi.
Työkokemuksen ja erityisosaamisen pitää näkyä myös ansioissa.

Kristiina Aalto

Outi Aikio
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• Lastentautien erikoislääkäri, lastenreumatologi, dosentti, hallinnon pätevyys
• kristiina.aalto@hus.fi
• Apulaisylilääkäri, HYKS, Lastenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja
• SELYn hallituksen puheenjohtaja, valtuuskunnan jäsen
• Lääkäriliiton professiojaoksen varapuheenjohtaja
• HYKSin varapääluottamusmies
Halu vaikuttaa lääkäreiden työoloihin: työajat, palkkaus, työn monipuolisuus eli myös tutkimustyölle 
mahdollisuus. Päivystysten määrät kohtuullisiksi, mutta toisaalta kokonaisansio kunnossa myös 
päivystämättömillä lääkäreillä. Työkokemuksen ja kouluttautumisen pitäisi näkyä palkkauksessa. 
Terveydenhuollon uudistuksiin vaikuttaminen sekä lääkärin että potilaan kannalta, jotta molemmat hyötyvät.

• LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri
• outi.aikio@fimnet.fi
• Erikoislääkäri ja kliininen tutkija, Oulun yliopistosairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Luottamusmies, JUKO ry  
• SLL: Oulun edunvalvontavaliokunnan jäsen
Panokseni lastenlääkärien ja kliinisten tutkijoiden edunvalvontaan.

Lastenlääkärit ja lastenneurologit -vaaliliitto

Yhteisenä tavoitteena on vaikuttaa 
työolosuhteisiin, mahdollisuuteen 
jatkokouluttautumiseen ja työmää-
rään. Lasten erikoisalojen ansionke-
hityksestä huolehditaan. Toimimme 
aktiivisesti terveyspolitiikassa. 
Tutkimustyötä kliinisen työn ohella 
tulee suosia ja lääketieteellisen tut-
kimuksen merkitystä suomalaiselle 

terveydenhuollolle jatkuvasti koros-
taa. Tärkeänä lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin kannalta on huolehtia 
työnkuvien kehittämisestä monipuoli-
sessa yhteistyössä kollegojen kesken. 
Tulevien erikoislääkäreiden koulutta-
minen on huomioitava ajankäytössä. 
Nykyisten päivystyspisteiden muut-
tumisten yhteydessä tavoitteenamme 

on huolehtia, että päivystystaakka ei 
muodostu missään kohtuuttomaksi, 
myös takapäivystyksestä saadaan 
riittävä asianmukainen korvaus. Ta-
voitteenamme on myös, että työnan-
taja tukee riittävästi työssä jaksamis-
ta kaikissa ikäryhmissä
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Jussi Merenmies

Tea Nieminen

Marika Grönroos
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Anna-Leena Kuusela
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• Lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti, lääkärikouluttaja 
 • jussi.merenmies@fimnet.fi
• Koulutusohjelman johtaja, Kliininen opettaja, HY ja HYKS Lasten ja nuorten klinikka
 Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL, Lääkäripäivien johtoryhmän jäsen 2015– 
• SLL, Lääkäripäivien ohjelmaryhmän jäsen 2011–
Yliopistojen järjestämän lääketieteen perus- ja jatkokoulutuksen laatu on turvattava ja sitä on edelleen 
kehitettävä.  Yliopistojen lääkäriopettajien palkkatason jälkeenjääneisyys on korjattava.

• Lastenlääkäri, Lasten infektiolääkäri
• tea.nieminen@hus.fi
• Erikoislääkäri, HUS, Lastenklinikka
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Infektiolääkärit ry, hallitus 2005–2011 
• Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR/THL): Suomen lastenlääkäriyhdistyksen edustaja
• Mikrobilääkeresistenssin kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA/THL), lastenlääkäriedustaja 
Erikoissairaanhoidon ja erityisosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen.  – Työnjakoa ja toimenkuvia 
selkeyttämällä, byrokratiaa ja päällekkäisiä toimintoja purkamalla.  – Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyön ja työnjaon kehittäminen.  – Lääkäreiden asianmukaiset työolot ja työn 
mielekkyyden kehittäminen. Jatkuva täydennyskoulutus. 
Lääkärin etiikan puolustaminen ja toiminnan eettisyyttä tukevan lainsäädännön ajaminen.

• LT, Lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi ja onkologi, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• marika.gronroos@tyks.fi
• Erikoislääkäri, Lasten ja nuorten klinikka, Tyks
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
•  Tyks Lasten ja Nuorten klinikan luottamusmies
Erikoislääkäreiden työrauha tulisi turvata: lääkäreillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa työoloihinsa ja 
työaikaansa. Lääkärin on saatava keskittyä lääkärin työhön, ja aikaa tulee olla myös riittävästi potilaan 
kohtaamiseen. Ansionkehitys tulisi turvata kannustavalla palkkausjärjestelmällä

• Lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri
• aleena.kuusela@sci.fi
• Apulaisylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Luottamumies JUKO:ssa
• Valiokuntatyöskentely paikallisesti
• TAYS:n paikallisosastontoiminnassa mukana
Haluan vaikuttaa lääkäreiden työolosuhteisiin ja palkkaukseen myös SELYn kautta
Paras tapa sopeutua muutokseen on auttaa sitä syntymään.
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Eero Rahiala
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• Lastentautien erikoislääkäri
• eero.rahiala@gmail.com
• Osastonlääkäri, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Terveyspoliittinen valiokunta
• Valtuuskunnan varajäsen 
Terveydenhuoltoa ajaa muutokseen taloudelliset ja poliittiset paineet sekä mahdollisuus digitalisoida 
terveydenhuollon toimintaa. Kollegakunnan työnolosuhteista ja työn mielekkyydestä huolehtiminen on 
muutosten aikana tärkeää. Jos emme pidä profession asemasta huolta, joku muu päättää työnkuvan ja työehtojen 
mahdollisesta muuttumisesta. Potilaiden luottamus professioon tulee säilyttää.

Maarit Peippo
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• LL, lastentautien ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
• maarit.peippo@mehilainen.fi
• Erikoislääkäri, lastentaudit, ammatinharjoittaja, Mehiläinen Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• SELY valtuuston varajäsen
Olen ongelmajäteikäinen, kestävyysvajeeseen syypää, käytännössä kokopäivätyössä ja verot maksava 
ammatinharjoittajalastenlääkäri. Meitä kokeneita erikoislääkäreitä on työiän pidetessä monia. Urien 
pidentymiseen liittyen ammattipätevyyden osoittamisesta jouduttaneen tekemään erityispäätöksiä. Asiaan 
vaikuttaminen on tärkeää. Sote-uudistuksessa yksityislääkärin asema muuttuu ja vaatii huomiota. Eettisen 
ymmärryksen vahvuus jatkuvan teknisen kehityksen ja kaupallistumisen rinnalla on tärkeää.

Heidi Pöyhönen
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• LL, Lastentautien erikoislääkäri, lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri
• hmlaut@utu.fi
• Lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri, Tyks lasten ja nuorten klinikka

Äänestä itsellesi hyvät työolot –  

Äänestä ehdokkaista 198–323!
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Maiju Niittylä 

276

Anna Kivistö
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• LL, KTM, FM (biologia)
• anna.kivisto@hus.fi
• Sairaalalääkäri (anestesiologia ja tehohoito), HUS/Töölön sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Lääkäriliitto, Sosiaali- ja terveyspoliittinen valiokunta 2014-17
Erityisesti olen kiinnostunut 1. Henkilöstöhallinnasta ja -johtamisesta: Haluaisin lisää JOUSTAVUUTTA mm. 
työaikoihin ja työnkuviin, vähemmän BYROKRATIAA. Oikeus työn ulkopuoliseen ELÄMÄÄN myös päivystävillä 
aloilla. 2. Talouslääketieteestä: Miten tehdä asiat JÄRKEVÄMMIN käytettävissä olevilla resursseilla - ilman että 
henkilökunta joutuu venymään ja potilas saa vähemmän? Uskon että näille asioille on edellytykset tahtoa ja 
nykyteknologiaa apuna käyttäen.

• LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• maiju.niittyla@hus.fi
• Osastonlääkäri, HUS ATeK

Nuoret erikoislääkärit ja erikoistuvat -vaaliliitto

Erikoistuvat lääkärit ja hiljattain 
erikoislääkäreiksi valmistuneet 
haluaisivat jakaa näkemyksiään, 
kehitysideoitaan ja osallistua päätök-
sentekoon. Erikoislääkärikoulutuksen 
tulisi olla laadukasta kaikkialla sekä 
lääkäreiden kohtelun tasapuolista ja 
oikeudenmukaista erikoisalasta, iästä 
tai sukupuolesta riippumatta. Hyvistä 

työolosuhteista, tuesta ja konsultaa-
tiomahdollisuuksista tulee huolehtia, 
samoin työaikojen noudattamises-
ta. Ja jos ylitöitä joutuisi kuitenkin 
tekemään, ne tulee saada merkitä 
ylös rehellisesti ja niistä tulee mak-
saa palkkaa. Lisäksi nuoremmillekin 
lääkäreille kuuluu oikeus lomiin, jotta 
vaativaa ja vastuullista työtä jaksaa 

paremmin, ja joustoon perhe- tai 
muun elämäntilanteen niin vaaties-
sa. On myös tärkeää, että lyhyiden 
määräaikaisten sopimusten sijasta 
erikoistuvat ja vastavalmistuneet eri-
koislääkärit saisivat pidempiaikaisia 
tai pysyviä virkamääräyksiä.

Juho Latvala
• LL
• juho.latvala@student.oulu.fi
• Silmätauteihin erikoistuva lääkäri, OYS
Luottamustoimessani pyrkisin edistämään mm. laadukasta perus- ja erikoislääkärikoulutusta; ylisuuret 
sisäänottomäärät ja ryhmäkoot sekä riittämättömät resurssit heikentävät perusopetuksen laatua, 
erikoislääkärikoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota ohjauksen laatuun ja resursointiin.
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Suvi Peltoniemi
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• LL, reumatologiaan erikoistuva lääkäri, Degree in International Economics and Management
• suvi.peltoniemi@helsinki.fi
• Erikoistuva lääkäri, HUS ja yksityinen ammatinharjoittaja, Mehiläinen
Haluaisin vaikuttaa terveydenhuollon kehitykseen painottaen oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja inhimillisyyttä. 
Toivon myös, että valtuuskunnassa saataisiin erikoistuvien ja hiljattain erikoislääkäreiksi valmistuneiden ääni 
kuulumaan paremmin. On olennaista, että erikoislääkärikoulutus olisi kaikkialla laadukasta ja erikoistuvia 
lääkäreitä kohdeltaisiin tasapuolisesti hyvistä työolosuhteista, seniorituesta ja työaikojen noudattamisesta 
huolehtien. Lisäksi koen tärkeäksi, että kliinisen työn ohessa voisi halutessaan tehdä tutkimustyötä.

Noora Skants
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• LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys (SLL), lean -valmentaja 
(HUS/Aalto Pro)
• noora.skants@hus.fi
• Vs osastonylilääkäri, HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Peijas
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry:n erityispätevyystoimikunnan sihteeri 2013-2016
Julkisen terveydenhuollon prosessien yksinkertaistaminen ja potilaiden tasa-arvoisen kohtelun ja oikeuksien 
turvaaminen. Lääkäreiden oikeusturvan parantaminen.

Turvaa lääkärille oikeus tehdä hyvää työtä

&

   Oikeus elinikäiseen oppimiseen!

    Äänestä ehdokkaista 198–323!
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Jari Hartman

280

Marit Anneli Granér
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• Kardiologian dosentti, Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri
• marit.graner@hus.fi
• Kliininen opettaja (HY), Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri (HUS)
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 2002–2006
• Suomen Kardiologisen Seuran Preventio- ja Kuntoutusjaoksen nukleuksen jäsen
• Finska Läkaresällskapetin ohjelmatyöryhmän jäsen
Pitkä kokemus erikoislääkärinä, lääkärikouluttajana ja kliinisenä tutkijana on tuonut laajaa kokemusta hyvin 
toimivista ja näkemystä muutosta kaipaavista asioista: Perusopetuksen laadusta ei saa tinkiä. Opiskelijamäärät 
kasvaneet, resurssit vähentyneet – Kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta. Erikoistuvat lääkärit ei 
pelkkää työvoimaa – Erikoislääkäreiden työnkuva koulutusta vastaavaksi – Priorisointi välttämätöntä, mutta 
raha ei ratkaise kaikkea. Kliinisen tutkimustyön arvostusta lisättävä!

• LL, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri
• jari.hartman@fimnet.fi
• Osastonylilääkäri, Eksote
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Lääkäripääluottamusmies Eksotessa
• SELYn hallituksen jäsen
Yhä useammin terveydenhuollon asioista päättävät muut kuin lääkärit. Lääketieteellinen asiantuntemus on 
kuitenkin oleellista päätöksenteossa. Siksi lääkäreiden vaikutusmahdollisuuksia pitää parantaa.
Nykyinen organisaatio pirstaloi tehokkaasti lääkärikuntaa.  Tämä heikentää työssä viihtymistä, työn 
laatua ja tehokkuutta. Koska organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa, on huolehdittava lääkäreiden 
yhteenkuuluvuudesta.

Niina Koivuviita
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• LT, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri
• niina.koivuviita@tyks.fi
• Erikoislääkäri, VSSHP, medisiininen tulosalue, nefrologia
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Sihteeri / Varainhoitaja vv. 2011–2013, SNY (Suomen Nefrologi Yhdistys)
• Varainhoitaja vv. 2013–2017, SNY 
TYKS / Medisiininen toimialue työllistää n. 120 lääkäriä. Suurin osa urasta tehdään erikoislääkärinä. Kontaktipinta 
SLL keskeisimpään vaikuttavaan elimeen on tärkeä aikana, jolloin odotettavissa on mahdollisesti suuria 
muutoksia työkuvaan, palkkaukseen jne.  Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön / 
integraation edistäminen. Vaikuttavasti, laadukkaasti, tehokkaasti  – erikoislääkäreiden ammattitaito 
avainasemassa! 

Sisätautilääkärit ja neurologit -vaaliliitto

Sisätautilääkärit ja neurologit ovat 
muiden medisiinisten lääkäreiden 
tapaan sairaalan hiljaisia puurtajia, 
jotka tuntuvat venyvän aivan loput-
tomasti, kun potilaan paras sitä vaatii. 
Helposti oma hyvinvointi jää toiseksi, 

ja lääkärikunnan yhteisten asioiden 
hoitoon ei jää energiaa. Emme aina 
saa ääntämme kuuluviin tarpeeksi 
hyvin. Kuitenkin myös meidän äänem-
me on kuuluttava liitossa, emmekä 
saa jättää asioitamme eläkeläisten 

päätettäväksi.
 Ehdokkaamme ovat tarvittaessa 

hyvinkin äänekkäitä. Äänestäminen 
on helppoa, joten myös sisätautilää-
kärit ja neurologit ehtivät äänestää.
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Kati Kortelainen
• LL, neurologian el, päivystyslääketieteen erit. pätevyys, akuuttilääketieteen evl
• kati.m.kortelainen@fimnet.fi
• Erikoislääkäri, EKSOTE
Epäkohdista ei pidä vaieta – niihin pitää puuttua.
Työskentely eri työnantajien palveluksessa viime vuosina on avannut silmiä epäkohdille. Itselle tärkeitä asioita 
ovat lääkärin työn arvostus asiantuntijana, päivystyksissä tehtävän työn arvostus ja riittävä resurssointi. 
Perusterveydenhuollon riittävä resurssointi on yksi tärkeä yhteispäivystysten ruuhkautumista ehkäisevä tekijä. 
Liian pakkotahtinen työ on riski potilasturvallisuudelle.

Tinja Lääveri
• LL, sisätautien erikoislääkäri
• tinja.laaveri@fimnet.fi
• Kehittämispäällikkö Oy Apotti Ab
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
 • Lääkäriliiton hallitus 2007–2013; Lääkäriliiton valtuuskunta 2003–
• NLY:n valtuuskunta 2000–2012
• Lääkäriliiton eHealth-valiokunnan puheenjohtaja 2007-2012, varapuheenjohtaja 2013-
• Lääkäriliiton Terveyspoliittinen jaos 2013–
15 v. sisätaudeilla, nyt potilastietojärjestelmätyössä.  Ansaitsemme hyvät potilastietojärjestelmät: arkityö sujuu, 
potilaille laadukas hoito, toiminnot ja hoidon laatu kehittyvät. Tarvitaan klinikkaa ja tietojärjestelmiä ymmärtäviä 
lääkäreitä, niin sähköisen th:n kokonaisuus toimii valtakunnallisesti ja toimipaikoissa. Lääkärit haluavat jatkaa 
kliinistä työtä.  Urat on voitava yhdistää, kollegoiden näkökulmat välityttävä tietojärjestelmien kehittämiseen.  
Tavoitteeni myös järjestötyössä: parempi potilastietojärjestelmien käytettävyys ja hyödynnettävyys.
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Heikki Nuutinen

Antti Väänänen

284

285

• Sisätautien ja Gastroenterologian erikoislääkäri
• heikki.nuutinen@tyks.fi
• Erikoislääkäri, VSSHP / TYKS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varapääluottamusmies JUKO
Asioihin pystyy vaikuttamaan olemalla niissä mukana.

• Infektiosairauksien erikoislääkäri
• antti.vaananen@lshp.fi 
• Osastonylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• JUKO pääluottamusmies
• Suomen Lääkäriliiton Oulun edunvalvontavaliokunnan jäsen
• SELYn valtuuskunnan varavaltuutettu
Olen 46-v. infektiolääkäri, ennen erikoistumista olin useamman vuoden terveyskeskuslääkärinä Helsingissä 
ja Rovaniemellä. Erikoistuin Oulussa. Perheeseen kuuluu vaimo, 3 lasta sekä lisäksi koira. Olen ollut LSHP:n 
pääluottamusmiehenä vuodesta 2012. Edunvalvontavaliokunnassa vuodesta 2015. SELYn valtuuskunnan 
varajäsen viime vaaleista. Haluan olla tuomassa Llääkäriliiton päätöksentekoon keskussairaalassa työskentelevän 
erikoislääkärin näkemystä. Jokaisella alueella on omat erityisyytensä.
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Ritva Arajärvi

286

• LTK, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, perheterapeutti
• ritva.arajarvi@fimnet.fi
• Klinikkajohtaja, HUS, psykiatria, mielialahäiriölinja; Psykiatrian erikoislääkäri, Lääkärikeskus Aava
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen psykiatrian erikoisalaa unohtamatta
Avoimuus ja tasa-arvo lääkärien palkkaukseen – Psykiatrian professio ylös - Erikoislääkärikoulutuksen 
tehostaminen – Soteen selkoa

Monica Eggert

Markku Eronen
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• Psykiatrian erikoislääkäri
• monica.eggert@plusterveys.fi
• Asiantuntijalääkäri, Kela ja yksityislääkäri, Plusterveys
Psykiatrien on oltava mukana terveydeydenhuollon uudistamisessa. Mielenterveyssyyt ovat suurin 
nuortenkin eläköitymiseen vaikuttava murhe. Kuntoutuspsykoterapiaa on lisättävä edelleen, samoin muita 
psykoterapiahoitoja. 

• Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian dosentti
• markku.eronen@vvs.fi
• Johtava lääkäri, Vanhan Vaasan sairaala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• SLL:n valtuuskunnan jäsen
• Eettisen neuvoston puheenjohtaja, Suomen Psykiatriyhdistys
• Hallinnon koulutuksen toimikunnan jäsen, Suomen Psykiatriyhdistys
Lääkärin jatkokoulutus on järjestettävä huolehtien sekä koulutuksen asiasisällöstä että kunnollisesta 
korvauksesta niin kouluttajille kuin koulutettaville. Ilman toimivaa koulutusjärjestelmää terveydenhuoltomme 
näivettyy. Ilman kelvollista palkkatasoa ja työolosuhteita alamme ei houkuttele parhaita osaajia!

Suomen Psykiatrit -vaaliliitto

Mielenhallintaa valtuuskuntaan – Ää-
nestä psykiatria!

Mielenterveyspalvelujen resursseja 
vahvistettava sote-uudistuksessa. 
Palvelujen saatavuutta parannettava 
koko väestölle. Jonot lyhyemmiksi, ja 
psykoterapiapalveluja lisää ja perheil-
le mahdollisuus matalankynnyksen 

keskusteluapuun kriisitilanteissa 
– Psykiatreille taattava hyvät edel-
lytykset tehdä työtään – Psykiatrian 
päivystyksen edellytysten korjaami-
nen mm. päivystyskorvaukset – Edis-
tettävä psykiatrien pääsyä keskeisiin 
terveydenhuollon johtotehtäviin 
– Psykiatrien asemaa parannettava 

terveyspolitiikan vaikuttajina – Pa-
rannettava yksityisten psykiatrien 
mahdollisuutta tuottaa palveluja 
julkiselle sektorille – Psykiatrian pe-
rusopetuksen kehittäminen – Riittävät 
koulutusmahdollisuudet psykiatreil-
le – Psykiatrialle turvattava riittävät 
tutkimusresurssit.
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Kristiina Golan

Henna Haravuori
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• LL, Psykiatrian erikoislääkäri, eMBA (koulutuksessa), Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy
• kristiina.golan@hillaoy.fi
• Toimitusjohtaja, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunta, varajäsen
• SELY hallitus, jäsen
• Suomen Psykiatriyhdistys, Ammatillinen työryhmä, pj
• Suomen Psykiatriyhdistys, Eettinen neuvosto, jäsen
Psykiatrien asiantuntemus oikeaan paikkaan ja työolot kuntoon. Palvelujärjestelmän muutokset vaativat kykyä 
nähdä metsä puilta. Sirpaleisen järjestelmän kursiminen kokoon hätäratkaisuin ja resurssivajeen lyhytnäköinen 
paikkaaminen siirtämällä vastuuta muille ammattiryhmille ei ole kestävää. Julkisen ja yksityissektorin yhteistyön 
mahdollisuuksien lisääminen, erikoislääkäreiden autonomian turvaaminen ja elinikäisestä oppimisesta 
huolehtiminen sen sijaan on.

• LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
• henna.haravuori@fimnet.fi
• Osastonylilääkäri vs, HUS HYKS Psykiatria Nuorisopsykiatrian linja
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• Suomen Psykiatriyhdistyksessä luottamustehtävät: Erikoistuvien jaoksen johtokunta (2007-2012), 
Ammatillinen työryhmä, ja Koulutustoimikunta.
Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden arvioinnin ja hoidon palvelujärjestelmä ja lääkäreiden kouluttaminen 
ovat itselleni tärkeitä teemoja. Psykiatrian rooli lääketieteen erikoisalana on pidettävä selkeänä tulevissa 
palvelujärjestelmän muutoksissa.

Elina Hietala

Marie Korhonen
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• LL 2006 Turun yliopisto, Psykiatrian erikoislääkäri 2016 Tampereen yliopisto
• elina.hietala@fimnet.fi
• Akuuttipsykiatrian vastuualuejohtajan viransijainen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Psykiatriyhdistyksen erikoistuvien jaoksen puheenjohtaja v.2015
Muista äänestää elämän ja työelämän kiireistä huolimatta: tulevissa muutoksissa edunvalvontaa todella 
tarvitaan!

• LT,  lastenpsykiatrian erikoislääkäri 
• marie.korhonen@fimnet.fi
• Osastonlääkäri, HUS, HYKS, lastenpsykiatria, pienten lasten psykiatrian vastaanotot
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Suomen lastenpsykiatriyhdistys, sihteeri 2016- 
Halusin asettua ehdokkaaksi, koska olen kokenut yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitykselliseksi nuoruudesta 
lähtien. Haluan olla mukana viemässä yhteisiä asioita eteenpäin. Ehdokkaana yksi tärkeä teema minulle on 
mielenterveystyön ja lasten ja perheiden hyvinvoinnin tärkeyden esiin nostaminen osana yhteiskunnallista 
keskustelua ja päätöksentekoa sekä myös osana terveydenhuollon muutoksia. Toinen minulle tärkeä teema on 
lääkäreiden hyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä perhe-elämän huomioiminen työn vaatimusten ja ammatin 
tuomien paineiden ikeessä.
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Leena Kähäri

Jukka Kärkkäinen
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• psykiatrian erikoislääkäri
• leena.kahari@tyks.fi
• Apulaisylilääkäri, VSSHP, TYKS Psykiatrian toimialue, Akuuttivastuualue
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•  Lääkäreiden luottamusmies TYKS Psykiatrialla
Rekrytointi ja seniorituki riittäviksi esim. psykiatrialla tai muilla aloilla, missä lääkärit vähissä.
Palkkaukseen mahdollisia parannuselementtejä läpi työvuosien, senioreille tutor-asema ja kehitystehtäviä.
Koulutus(määrärahat) tärkeä työhyvinvoinnin osatekijä, mikä tehostusvaatimuksissa unohtuu, kehittyminen koko 
uran ajan tärkeätä.

• LT, OTK, psykiatrian erikoislääkäri, hallinnon erityispätevyys
• jukka.karkkainen@netti.fi
• Ylilääkäri, THL; lisäksi yksityispsykiatrina toimintaa  
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Pääsihteeri, Suomen Psykiatriyhdistys
• Puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, Valtion hallinto- ja valvontalääkärit -alaosasto
• Luottamusmies, JUKO, THL
Olen kiinnostunut toimimaan ja koen omaavani hyvät valmiudet ajaa lääkärien etuja valtuuskunnassa. Olen 
tehnyt pitkän ja monipuolisen työuran terveydenhuollossa sekä myös erilaisissa järjestö- ja luottamustehtävissä. 
Lääkäriä ei saa unohtaa sotessa!  Lääkäreille turvattava hyvät edellytykset työn tekemiselle!

Ilpo Lahti

Antti Liikkanen
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• Psykiatrian dosentti, LKT, psykoterpiakouluttaja
• ilpo.lahti@fimnet.fi
• Ylilääkäri (eläkkeellä) YTHS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä: 
• Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys, kunniajäsen
Eri erikoisalojen yhteistyön edistäminen, kollegiaalisuudenkorostaminen. Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen 
korostaminen terveydenhuollossa. Nuorten kollegoiden tukeminen ja yleensä huomion kiinnittäminen työssä 
jaksamiseen. 

• Erikoislääkäri, psykiatria
• antti.liikkanen@lshp.fi
• V.a. erikoislääkäri, Lapin SHP ky
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä: 
• SLL valtuuskunta, 3 kautta (varalla)
• SELYn valtuuskunta, 3 kautta (varalla)
• SLL Hallintovaliokunta, 1 kausi
Sote-osaaminen:  kunta, maakunta, SLL, EU (15 vuotta). 
35 vuotta yleissairaalapsykiatriaa: kaikki erikoisalat tuttuja!  
Perusterveydenhuollon konsulttina 46 vuotta: perusterveydenhuolto tuttu!
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Jussi Niemi-Pynttäri

Tuija Räisänen
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• LL, psykiatrian erikoislääkäri
• jussi.niemi-pynttari(at)hel.fi
• Päällikkö, ylilääkäri, Helsingin kaupunki
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL Helsingin Terveyspoliittinen valiokunta
• SELY Edustajisto
• Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunta
Ympäristö, tasa-arvo, heikoimpien aseman puolustaminen ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä asioita.

• Psykiatrian erikoislääkäri
• tuija.raisanen@fimnet.fi
• Apulaisylilääkäri, PPSHP/OYS/Psykiatria
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton luottamusmies
• Lääkäriliiton terveyspoliittinen valiokunta – jäsen
Haluan olla aktiivisesti vaikuttamassa lääkäreiden asioiden hoidossa!

Samuli Saarni

Ulla Saxen

299

300

• LT, FT, VTM, psykiatrian ja terveydenhuollon el., terveydenhuollon etiikan ja sosiaalipsykiatrian dos., 
psykoterapeutti. 
• samuli.saarni@gmail.com  
• Johtajaylilääkäri, VSSHP 2013–2016. Toimitusjohtaja, Pohjola Terveys 2017–2018
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL eettisen neuvottelukunnan pj 2010–
• SLL hallitus, vpj 2004–2010
• NLY hallitus, vpj 2001–2005
Lääkärijohtajien ja asiantuntijalääkäreiden äänen pitää kuulua niin, että potilaat kyetään sote-uudistuksen 
jälkeenkin hoitamaan hyvin. Tämä edellyttää terveyspolitiikan, terveydenhuoltojärjestelmän (julkinen ja 
yksityinen) tuntemusta ja lääkärin työn luonteen ymmärtämistä. Ja näiden yhdistämistä Suomessa toimivaksi 
malliksi. Lääkäriliitolla tulisi olla uudistuksissa tärkeä rooli. Näin turvattaisiin lääkärin työn perusarvot. 
Järjestelmässä jossa lääkärit voivat hyvin myös potilaat voivat hyvin.

• LT, psykiatrian, terveydenhuollon sekä yleislääketieteen erikoislääkäri
• ulla.saxen@fimnet.fi
• Ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri psykiatrian vastuualue
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Turun alueen terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
• Lääkäriliiton Porin paikallisosaston johtokunnan jäsen
• Luottamusmies 
Olen ehdokkaana koska näen tärkeäksi, että Lääkäriliiton päätäntäelimissä olisi kattava edustus kaikilta 
erikoisaloilta ja myös yliopistosairaalakaupunkien ulkopuolelta. 
Vaaliteemat:  Mahdollisuudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja täydennyskoulutukseen turvattava myös 
erikoistumisvaiheen jälkeen. Ammattikunnan yhtenäisyydestä huolehdittava.
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Tarja Seuri
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• LL, psykiatrian erikoislääkäri, KM, eMBA
• tarja.seuri@ksshp.fi
• Ylilääkäri, KSSHP; yksityislääkäri, Seppälääkärit Oy
Haluan edistää psykiatriaan erikoistumisen houkuttelevuutta ja lääkäreiden työhyvinvointia.

”Psykiatria on mainettaan parempi  – eroon lausuntomankelista”

Anniina Anttila

Jussi Eskola
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• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• anniina.anttila@finla.fi
• Vastaava työterveyslääkäri, kouluttajalääkäri, Finla Työterveys Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Tampereen seudun työterveyslääkärit ry hallitus 2011-, PJ 2016-2017
• SLL valtuuskunta varajäsen 2016-2018
• SLL Tampereen terveyspoliittinen valiokunta 2011-2014
Työterveyshuollon rooli näkyväksi ja ääni kuuluviin! Hyvin toteutetulla työterveyshuollolla ja toimivalla 
yhteistyöllä työterveyshuollon ja muiden erikoisalojen välillä on parhaimmillaan valtava merkitys niin yksilön, 
työnantajan kuin yhteiskunnankin kannalta. Muiden erikoisalojen kollegoista liian harva tietää työterveyshuollon 
mahdollisuuksista työikäisten pitämiseksi työkykyisinä. Erikoisalamme tarvitsee näkyvyyttä ja profiilin nostoa!

• Työterveyslääkäri
• jussi.eskola@pp1.inet.fi
• Vastaava työterveyslääkäri, Terveystalo Pori Kävelykatu
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL työterveyslääkärit alaosaston johtokunta
Työterveyshuoltoa pidetään tietyissä yhteyksissä työssä käyvien ”terveyskeskuksena”. Työterveyshuollon 
ydintoimintaa eli mm. työkykyriskien laaja-alaista hallintaa ja työhyvinvoinnin tukena toimimista on saatava 
paremmin yleiseen tietoisuuteen. Työterveyshuolto erikoisalana on saatava sille kuuluvaan arvoon!

Työterveyslääkärit-vaaliliitto

Työterveyslääkärien vaaliliiton teemat 
nousevat vankasta lääkärin arvopoh-
jasta: korkea ammattitaito, kollegiaa-
lisuus ja eettisyys. Työterveyshuollon 
roolia terveydenhuoltojärjestelmässä 
tulee selventää. Lakisääteinen työter-
veyshuolto vaatii erikoisalakohtaista 

osaamista, vaikka ohella usein tar-
jotaan työnantajille vapaaehtoista 
yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. 
Hyvän yhteistyön vaaliminen eri klii-
nisten erikoisalojen kanssa on tärkeää 
niin työkykyasioissa, kuntoutuksessa 
kuin työterveyshuoltopainotteisen 

sairaanhoidon toteutuksessa. Lääkä-
rien mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 
työhön ja työoloihin tulee edistää. 
Työterveyslääkäreistä suurin osa 
toimii yksityissektorilla ja muuttuva 
terveydenhuoltojärjestelmä lisää lää-
käreiden edunvalvonnan tarvetta.
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Kaj Husman

Harry-Pekka Kuusela
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• LKT, professori emeritus
• kajhusman16@gmail.com
• Professori, senior adviser, kärkihanke OTE proj.7 Keski-Suomessa: Saumaton hoito- ja kuntoutuspolku 
työikäisille, työterveyshuollon toiminnallinen integrointi SOTEen
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsen 2016-18  
• Eri tehtävissä STLY:ssä ja Itä-Suomen työterveyslääkärit-alaosastossa
Haluan tukea erikoislääkärien yhteistyötä työntekijöiden, myös lääkärien, työkyvyn tukemisessa. Työterveys-
huollon erikoislääkärit tarjoavat osaamistaan sairaala- ja yksityissektorin sekä terveyskeskusten kollegojen 
tukemiseksi työkyvyn arvioinnissa ja tuovat työpaikalla tehtävät toimet terveydenhuollon työkalupakkiin. Potilaan 
prosessi oireista tulokseen on yhteistyötä edellyttävä prosessi, jossa työterveyshuollon erikoislääkärit voivat 
toimia case managereina tuon prosessin viemisessä tulokseen: työkyinen työntekijä takaisin työssä. 

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• hakuus@gmail.com
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Aava terveyspalvelut
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton Uudenmaan edunvalvontavaliokunnan jäsen 2012-2015
• Lääkäriliiton luottamusmiehenä Kaarinan-Piikkiön tk:n ky:n lääkäreille 2006–08
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen (STLY) hallituksen jäsen, kansainvälisyysvastaava, 2013-2016
Työterveyslääkärinä minulla on yhteiskunnallista ja talousmaailmaan liittyvää näkemystä työn puolesta muiden 
erikoisalojen edustajia enemmän. Samat asiat kiinnostavat minua myös vapaa ajalla ja tällä olisi lisäarvoa 
Lääkäriliiton toiminnasta päätettäessä.

Jari Latvala

Jouko Leppänen
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• LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
• jari.latvala@ttl.fi
• Ylilääkäri, Työterveyslaitos
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL valtuuskunta 2016-18
• OYS erva professiovaliokunta 2013-14 ja 2017-18
• OYS erva terveyspoliittinen valiokunta 2015-16
 Lääkärien asema on Suomessa vahva ja arvostettu, mikä perustuu erikoisosaamiseen ja ammattikunnan 
saavuttamaan luottamukseen. Näen näiden ylläpitämisen ja kehittämisen tärkeänä niin lääkäreiden kuin 
potilaiden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Haluan työssäni ja luottamustoimissani edistää tutkittuun ja 
arvioituun tietoon perustuvaa osaamista ja käytäntöjä, lääkäreiden ammatillista autonomiaa ja yhtenäisyyttä sekä 
ammatillista itsevalvontaa eli lääkärietiikkaa. 

• Lääketieteen lisensiaatti
• jouko.leppanen@kouvola.fi
• Työterveyslääkäri, Mehiläinen Kouvola
Haluan vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tälläkin hetkellä toimin mm. Kymenlaakson maakuntavaltuuston 
puheenjohtajana, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, Kokoomuksen kunnallisjärjestön 
puheenjohtajana, MLL:n liittovaltuustossa jne.
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Kari-Pekka Martimo

Pirjo Matintalo
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• LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri
• kari-pekka.martimo@elo.fi
• Johtava asiantuntija, työeläkeyhtiö Elo
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunta 2013–; Lääkäriliiton hallitus 2013–16
• Työterveyslääkärit -valtakunnallinen Lääkäriliiton alaosasto 2016–
Tähänastisessa toiminnassani Lääkäriliitossa olen hyödyntänyt työterveyshuollon näkökulmaa ja erityisosaamista 
terveyspalvelujärjestelmän kehittämistä koskevassa keskustelussa. Palkkaedunvalvonnan lisäksi Lääkäriliitolla on 
tärkeä tehtävä edistää myös lääkäreiden mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin. Erityisen läheisiä minulle ovatkin 
lääkärin työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvät asiat, jotka yhdistävät yhä kasvavaa lääkärikuntaa. Kuka muu 
siinä voisi paremmin antaa osaamistaan kuin työterveyshuollon erikoislääkäri?

• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• pirjo.matintalo@gmail.com
• Työterveyslääkäri, Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL Työterveyslääkärit alaosaston johtokunta
• SLL terveyspoliittinen aluevaliokunta Lounais-Suomi
• SLL yksityissektorin edunvalvonnallinen asiantuntijatyöryhmä
Vaaliteemoinani on Lääkäreille oma työehtosopimus yksityissektorille sekä lääkäreitten työterveyshuolto. 
Jatkossa yhä useampi (työterveys) lääkäri työskentelee yksityissektorilla tai (maa)kunnallisissa osakeyhtiöissä. 
Työsuhteessa työskenteleville lääkäreille tarvitaan yksityispuolelle oma työehtosopimus mm. sairauspoissaolojen 
palkanmaksun /lomien määräytymisen ja koulutukseen pääsymahdollisuuksien turvaamiseksi.  Kaikille lääkäreille 
työpaikasta riippumatta tarvitaan mahdollisuus oman työpaikan ulkopuoliseen kattavaan työterveyshuoltoon.

Anna-Leena Nokelainen

Arja Ollila
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• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• anna-leena.nokelainen@kolumbus.fi
• Työterveyslääkäri, Finla Kangasala
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• STLY:n hallituksen jäsen

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• arja.ollila@tyoterveyswellamo.fi
• Työterveys Wellamo OY
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• STLY:n hallitusjäsen v. 2015 alkaen
• Lahden Työterveyslääkäriyhdistys hallitusjäsen ja koulutusvastaava  vv.2008–2014
Ajankohtaisten asioiden hoito kiinnostaa toimialallamme. SOTE-uudistus velloo maakuntatasolla
merkittävästi. Työterveyshuollon roolia on kirkastettava muiden alojen kesken ja luotava merkittäviä 
työnjakomalleja, jotta pärjäisimme jatkossakin omana erikoisalana ja omaisimme tietoa ja taitoa varsinaisen 
työterveyshuollon hoitamiseksi.
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Suvi Pajuaho

Matti Palosaari
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• LL -01, työterveyshuollon erikoislääkäri -08
• suvi.pajuaho@terveystalo.com
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo Jyväskylä
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• STLY:n hallituksen jäsen
• Keski-Suomen työterveyslääkäreiden yhdistyksen puheenjohtaja
Terveydenhuollossa työskentelevien toimenkuvien ja tehtävien terävöittäminen ammattitaustan, 
koulutuksen ja lainsäädännön mukaisiksi tukemaan sujuvaa tiimityötä prosessissa, jonka keskiössä on 
potilas. Työterveyslääkäreiden tietopääoma terveydenhuollon ja yhteiskunnan positiivisen tulevaisuuden 
kehityksen vauhdittajaksi. Kollegiaalisuus, työhyvinvointi, ammattitaidon ylläpitäminen. Yksityissektorille oma 
työehtosopimus.

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• matti.palosaari@helsinki.fi
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Mehiläinen Oy. Kliininen opettaja, työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus, 
Helsingin yliopisto
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen jukolainen luottamusmies 08/2011-06/2014
Saman erikoisalan lääkäreiden kompetenssit yhteneväisemmiksi mentoroinnin ja laaja-alaisen 
laadunvarmistuksen periaattein. Toiminta- ja työkyvyn arvioinnin substanssia tulee kouluttaa lisää kaikille 
lääkäreille työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannusten minimoimiseksi. Ennaltaehkäisevä ote koko 
terveydenhuoltoon sairauksien aiheuttamien kustannusten minimoimiseksi.

Arttu Pöyhönen

Satu Rannisto

314

315

• Lääketieteen lisensiaatti 2014 Itä-Suomen yliopisto
• arttu.poyhonen@terveyspalveluverso.fi 
• Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri, Terveyspalvelu Verso Oy 
2017 kuntavaaleissa pääsin Siilinjärvellä läpi, keväällä aloitin eMBA opinnot. Syy on SOTE-uudistus, joka voitaisiin 
korvata tehostamalla nykyistä järjestelmää ja terveydenhuollon johtamista. Valinnanvapaudesta ajattelen: 
terveydenhuoltoon eivät päde tavanomaiset markkinatalouden lainalaisuudet. Nykyisillä mittareilla ei päästä 
palveluntuottajien väliseen integraatioon; ESH-PTH -integraatio tulee heikkenemään entisestään hoitoketjujen 
pirstoutuessa. Lääkäriliiton pitää pyrkiä vaikuttamaan asioihin voimakkaammin. Siksi ehdolla.

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• satu.rannisto@sarastus.fi
• Erikoislääkäri ja kouluttajalääkäri, Finla Työterveys
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry puheenjohtaja
• Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry jäsen
Olen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen ja tunnen tehtäväni tärkeäksi. Olen Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen 
puheenjohtaja ja SOTE-päällikkö, joten olen mukana koko ajan toiminnallisessa SOTE integraatiossa. Olen myös 
kouluttajalääkäri ja muutenkin verbaalisesti lahjakas. Olen työskennellyt kuntasektorilla ja yksityisyrittäjänä.
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Esa Ruohola

Armi Saari
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• Työterveyshuollon erikoislääkäri
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL työterveyslääkärit valtakunnallisen alaosaston johtokunnan varajäsen, ent. pj
Vaikka olenkin päätoiminen palkkatyöntekijä kunnassa, näen, että työterveyslääkärin todellisella 
yrittäjyydelläkin on osansa annettavana yhteiskunnassa. Asian kehittämistä ei pidä järjestelmällisesti haudata  
työryhmiin jatkossa.

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• armi.saari@fimnet.fi
• Erikoislääkäri, HUS
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL Työterveyslääkärit-alaosaston johtokunta, jäsen
• SLL Yksityissektorin edunvalvonnallinen asiantuntijatyöryhmä, jäsen
• STLY:n Uudenmaan paikallisjaoston hallitus, jäsen 2012-16
Lääkärikunnan edunvalvonta. Erikoisalat ja organisaatiot ylittävä kollegiaalisuus. Autonomian ja etiikan vaaliminen. 
Oikeus kouluttautua, kehittyä ja tehdä tutkimusta. Työn palkitsevuus. Omaan työhön ja työuraan vaikuttaminen. 

Kirsi Marjaana Salo

Mika Somer
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• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Lääkäriliiton erikoislääkäreille suunnatun johtamiskoulutus
• kirsimarjaana.salo@fimnet.fi
• Vastaava lääkäri, Terveystalo
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varapuheenjohtaja Työterveyslääkärit-alaosaston johtokunnassa
Vuodesta 1998 olen toiminut työterveyshuollossa, kokemusta on lääkärintyöstä kunnallisella ja yksityisellä 
puolella. Työterveyslääkäreitä tarvitaan tulevaisuudessa. On tärkeää kannustaa erikoistuvia valmistumaan 
työterveyshuollon opinnoissa ja selkiyttää työterveyshuollon erikoislääkärin erikoisosaamista erikoislääkäreiden 
keskuudessa. Johtavassa asemassa työskennellessä lääkäreiden hyvinvointiasiat ovat tärkeitä; yksityispuolella 
lääkärien palkkioiden laskeminen huolestuttaa. Mottoni: Miten terveyttä voi jokapäiväisillä valinnoilla saavuttaa.

• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• mika.somer@mehilainen.fi
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen (STLY) hallituksen jäsen ja STLY:n koulutuskoordinaattori
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen Uudenmaan paikallisosaston (USTLY) hallituksen jäsen 
Olen ehdokkaana tukeakseni työterveyslääkärien vaalimenestystä ja pyrin edistämään laadukasta ja vaikuttavaa 
työterveyshuoltoa lähivuosien muuttuvassa terveydenhuollon työympäristössä. Ammattitaitoiset ja koulutetut 
työterveyslääkärit ovat avainasemassa työikäisten työkyvyn tukemisessa ja koko Suomen terveydenhuollon 
toimivuuden varmistamisessa. Työterveyshuoltoa täytyy kehittää ja sen tulee pystyä entistäkin paremmin 
osoittamaan oman erikoisalansa tärkeys. Tuon alalle laaja-alaisen terveydenhuollon kokemukseni sekä tuoreita 
näkemyksiä.

 Erikoislääkäri 3/2018 • 28 vsk134



Jari H. Stengård

Saara Taponen
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• Terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkäri
• jari.stengard@ttl.fi
• Ylilääkäri, Työterveyslaitos
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen (STLY) hall. jäsen 2015–; Työterveyslääkäri-lehden toimittaja 2010–
• Lääkäriliiton Työterveyslääkärit alaosaston johtok. jäsen ja sihteeri 2015–2017 ja varajäsen vuodesta 2017–
• TYKS ERVA alueen edunvalvonta-, professio- ja terveyspoliittisissa valiokunnissa vuodesta 2011–
• Työterveyslaitoksen Akavalaiset ry hallituksen jäsen 2016- 
Olen ollut mukana järjestötoiminnassa useita vuosia. Järjestötyössä yhtenä motivaationani on ollut 
yksityissektorilla toimivien lääkäreiden edunvalvonta, jossa keskeistä on sada yksityissektorille työsopimukset 
samaan tapaan kuin nyt on kuntapuolelle ja taata lääkäreille mahdollisuus toimia ammatinharjoittajana 
SOTEssa. Työterveyslääkäreiden edunvalvonnassa tavoitteenani on tarjota työstämme oikeaa tietoa, kehittää 
erikoislääkärikoulutusta ja tuoda alueellista näkökulmaa edunvalvontaan. 

• Työterveyshuollon erikoislääkäri, LT
• saara.taponen@fimnet.fi
• Työterveyslääkäri, Valmet Technologies Oy
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•  SLL työterveyslääkärit -alaosaston johtokunnan jäsen 2017–
Työterveyshuolto on oma erikoisalansa. Opetellaan konsultoimaan molempiin suuntiin, työterveyshuollosta 
muita erikoisaloja ja muilta erikoisaloilta työterveyslääkäreitä

Matti Tiusanen

Kristiina Toivola
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• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• tiusma@netti.fi
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Orion Oyj Turku. Ammatinharjoittaja, Terveystalo Turku.
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lounais-Suomen työpaikkalääkärit ry , puheenjohtaja 2017–2018
• Varsinais-Suomen SOTE ja työterveyshuolto asiantuntijaryhmän edustaja
Työterveyshuollon erikoislääkärinä lähes 30 v. ja vuodesta 2008 mm. vastaavana lääkärinä, yksikön johtajana ja 
valtakunnallisten suuryritysten asiakasjohtajana. Työterveyden erikoislääkäreiden erityistä roolia työikäisten 
terveydenhuollossa tulee pitää kirkkaana SOTE-uudistuksessa. SLL:n valtuuskunnassa tarvitaan lisää kokemusta 
ja osaamista, miten työterveyden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon resurssit hyödynnetään 
yhteiskunnan rattaita ylläpitävien työkyvyn tukemisessa. Mielekäs rooli ja hyvä johtaminen takaa onnistuneen 
tuloksen.

• Työterveyshuollon erikoislääkäri, työnohjaaja, psykoterapeutti
• kristiina.toivola@fimnet.fi
• Ammatinharjoittaja Pihlajalinna Turku, oma yritys Työyhteisöpalvelu Työnilo vuodesta 1997
Tärkeimmät luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Luottamuslääkäri 1997–, luottamuslääkäritoimikunnan puheenjohtaja
• Professiojaoksen asiantuntijajäsen, Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2012-
• Duodecimin koulutusvaliokunta 2012–
• European Association of Physician Health, Board member
Lääkärien työhyvinvointi on ollut minulle tärkeä asia jo 30 vuotta. Työnohjauksissa ja luottamuslääkärinä olen 
kohdannut kollegojen väsymyksen ja voimattomuuden omaa hyvinvointia koskevissa asioissa. Työhyvinvointi  
pitää saada puheesta toiminnaksi. Sujuvat hoitoketjut edellyttävät kollegiaalisuutta ja yhteistyötä työterveys-
huollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Yksityissektorin edunvalvontaa on syytä 
parantaa: torppareista kumppaneiksi.

Erikoislääkäri 3/2018 • 28 vsk  135


