Anestesiologit-vaaliliitto
Anestesiologit päivystävät koko työuransa. Siksi meille on tärkeää, että päivystysolosuhteet ovat kunnossa. Erikoissairaanhoitoa keskitettäessä päivystys ei saa muuttua niin kiireiseksi, ettei välillä ehditä
pysähtyä lepäämään. Työaikalaki on helpottanut tilannetta.
Päivystys tulee olla resursoitu niin hyvin, että normaalisti se hoituu rauhallisesti. Päivittäisten taukojen lisäksi sovituista vuorokausi- ja viikkolevoista on pidettävä kiinni. Päivystysrupeamien lyhentyessä
peruspalkkoja tulee korottaa! Mahdollisuus toimia sekä julkisella että yksityisellä puolella säilytettävä!

Avela Risto
• LL, Anestesiologian erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä
• SLL valtuuskunnan jäsen
• SLL edunvalvontajaoksen jäsen
• Pääluottamusmies
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Vaaliteemoja:
Työaikalain vaikutukset päivystävien lääkäreiden ansioihin on korvattava.
Päivystysaikana ei pidä tehdä sellaista työtä, joka voidaan siirtää päiväaikana tehtäväksi. Näin vähennetään
päivystysten kuormittavuutta.
Yo-sairaaloissa työ on kaikkein vaativinta. Kun palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, tulee Yo-sairaaloiden
palkat olla keskimäärin korkeammat kuin muissa sairaaloissa tai perusterveydenhuollossa.
Lääkäreillä ei pidä teettää tehtäviä, jotka kuuluvat toisille ammattiryhmille.

Heine Hannele

• Anestesiologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri/pääluottamusmies, Tyks, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
• SELYn hallituksen jäsen
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Vaaliteemoja:
Kannustava palkkaus- ja uranäkymä innostaa! Lääkärisopimuksen uudistusta jatkettava: karttuvan kliinisen
osaamisen johdettava palkan nousuun. Erikoislääkäreille luotava sujuvat kouluttautumislinjat kliinikon, tutkijan,
kouluttajan ja johtajan urapolulle.
Hyvinvoiva lääkäri on tuottava! Liiallinen psyykkinen ja fyysinen työkuormitus poistettava, resurssit kuntoon.
Toimivat työtilat sekä -välineet työnteon perusedellytys, lääkäri tarvitsee pysyvän työhuoneen. Työn jälkeen pitää
jaksaa elää vapaa-ajallakin.
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Jokelainen Jarno
•
•

Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito.
Erikoislääkäri, EKSOTE
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Kaakinen Timo
•
•
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LT, dosentti, erikoislääkäri, sydänanestesiologi
Erikoislääkäri, OYS ja kliininen opettaja, Oulun yliopisto

Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen anestesiologiyhdistyksen johtoryhmä 2014–2017
• SAY:n sydänanestesiajaoksen puheenjohtaja 2016–2019
Päivystysalojen ääni paremmin kuuluviin SLL:n valtuuskunnassa. Sovitaan nykyistä enemmän paikallisesti
työehdoista ja päivystyksen järjestämisestä. Tuetaan työssä jaksamista ja yksilöllisiä työaikoja elämäntilanteen
mukaan.

Kaartinen Sirja
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• Anestesian ja tehohoidon sekä korva, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri
• Erikoislääkäri Tays / PSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pääluottamusmies
• Edunvalvontavaliokunta - Tampere
Vaaliteemoja:
Lääkäreiden työolosuhteet
2020–2021 Lääkärisopimuksen päivystyssäädökset olivat oikea suunta raskaan päivystyskuorman keventämiseksi.
Kuitenkin runsaasti päivystävillä aloilla työsidonnaisuus on monin paikoin kasvanut ja päivystysmäärät
lisääntyneet mikä näkyy mm omalla erikoisalallani. Parannuksia vielä tarvitaan.
Lääkäreiden työaika kuluu lisääntyvässä määrin muuhun kuin olennaiseen – potilaan hoitoon. Lääkärin työpanos
tulisi keskittää koulutuksen mukaiseen erityisosaamiseen.

Kalli Ilkka
•
•

Anestesiologian erikoislääkäri, MBA, DOS (Hall., tietotekn. ja OB anest. pätev.)
Tj. Medicomp Oy, aikaisemmin HUS (EL anest. ja tehohoito), Stakes (Ylil. Terveydenhuoll. arviointiyks.),
GE Healthcare (advisor), Hels. kaupunki (AL, sisätaudit, psykiatria)
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL Yksityislääkärit alaosaston johtokunta
• Anestesialääk. ex-varaluottamusmies, HUS
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Vaaliteemoja:
Anestesialääkärin työn autonomia ja riittävä palkkaus tulee varmistaa. Jos anestesiatyö unohtaen
”liinataan” operatiivista toimintaa voi turvallisuus vaarantua. Kivunhoidon ”tehostamisesta” kärsii eniten
potilas. Yleisesti, erikoissairaanhoidon laatu ei saa mennä säästämisen pesuveden mukana.
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Karjalainen Hannaleena
• Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito
• Erikoislääkäri, KYS
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Suomen Lääkäriliiton anestesiologit alaosaston sihteeri
• Suomen Lääkäriliiton Kuopion alueen terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
• Suomen Lääkäriliiton Kuopion paikallisosaston johtokunnan jäsen
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Vaaliteemoja:
Uusi työaikalaki tuo sekä parannusta, että huononnusta lääkäreitten työhyvinvointiin. Ongelmat ovat erilaisia eri
erikoisaloilla ja eri tasoisissa päivystyspisteissä. Toisen ongelma voi olla toisen hyöty. Toisaalta ansiotaso ei saa
laskea työhyvinvoinnin kustannuksella. Näitä asioita haluan olla mukana ratkaisemassa.

Kuosa Risto
•
•

LL, anestesiologian erikoislääkäri
Yksityislääkäri
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Kähkönen Kati
•
•

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
Osastonylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan shp

Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Juko pääluottamusmies EPSHP
• SLL anestesialääkärien jaoston pj.
• SLL Seinäjoen seudun paikallisyhdistyksen pj.
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Vaaliteemoja:
Keskussairaaloiden toimiedellytyksen takaaminen ja toimintaympäristön huomioiminen sopimusneuvotteluissa.

Laine Heikki
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• LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, päivystyslääketiede erityispätevyys
• Ylilääkäri, Anestesia ja sairaalapalvelut, Mikkelin keskussairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n valtuuskunnan jäsen
• Anestesiologian alaosaston johtokunnan jäsen
• SELYn valtuuskunnan jäsen.
Vaaliteemoja:
Julkisen puolen resurssit turvattava mutta samalla sen tehtävämäärää on tarkasteltava kriittisesti.
Suomessa ei ole lääkäripulaa vaan liikaa lääkäreiden hoidettavaksi määrättyjä tehtäviä.
Terveydenhuollon ”hankehumppa” kuriin.
Tietojärjestelmät palvelemaan lääkäreitä eikä lääkärit palvelemaan tietojärjestelmiä.
Huoltovarmuus on turvattava myös terveydenhuollossa.
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Lax Mikko
• LL, Anestesiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri/HUS/Meilahden sairaala, leikkausosasto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Luottamusmies
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Vaaliteemoja:
Mikäli olet erikoissairaanhoidossa tyytyväinen päivystysjärjestelyihin, älä äänestä minua.

Lehto Raija
•
•

LL 2005, EL 2014
Osastonylilääkäri vuodesta 2017, Siun Sote

Vaaliteemoja:
Näkemyksiä susirajalta mm. päivystysjärjestelyihin ja resurssivajeessa kärvistelyyn sekä
tietojärjestelmähankkeiden mielettömyyteen.
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Lumme Aki
•
•
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LL. anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
Anestesiologien ylilääkäri PSHP, Tays Valkeakoski

Vaaliteemoja:
Jämäkämpi ote asioiden hoitoon. Löysäilyn ja lepsuilun loputtava. Erityisteemana tietojärjestelmähankinnat.
Lääkäriliiton on otettava aktiivinen rooli tietojärjestelmien hankinnoissa ja hankittava itselleen veto-oikeus,
jolla vältetään Apotin kaltaisen katastrofin toistuminen. Erityisesti mitä apottiin tulee, olisi ideaalisinta
hankinnan purkaminen hinnalla millä hyvänsä. Vähintään tulee estää Apotin käyttöönotto muualla maassa kaikin
käytettävissä keinoin.

Maksimow Anu
•
•

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti, eMBA
vs. hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vaaliteemoja:
Järjestetään työrauha ja riittävät resurssit erikoislääkäreille myös tulevilla hyvinvointialueilla. Ilman tutkimusta
ja opetusta erikoissairaanhoito ei elä eikä kehity.
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Mali Antti
• Anestesiologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys
• Osastonylilääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Pääluottamusmies Kanta-Hämeen shp
• Tays erva edunvalvontavaliokunta 2013–19 pj 2015–19 (eva jaos)
• Terpo jäsen 2021- SELYn edustajana
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Vaaliteemoja:
Emme pääse eteenpäin käyttäen niitä keinoja, joilla tähän on päästy, vaan meidän oltava aktiivisesti mukana
hakemassa huomisen ratkaisuja lääkärikunnan edunvalvonnan haasteiden ohella terveyden uhkiin, jotka
kohdistuvat niin yksilöön kuin yhteisöön. Yhdessä kokemuksella uutta vieroksumatta pystymme siihen – äänestä
SELYn ehdokkaita.

Moilanen-Oikarinen Mari
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, Keski-Suomen shp.
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n Keski-Suomen paikallisosaston sihteeri
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Vaaliteemoja:
Päivystysasiat ja -korvaukset kuntoon.

Mäkelä Antti
•
•
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Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, EDIC
Ylilääkäri, Eksote

Vaaliteemoja:
Päätösvalta Lääkäriliiton valtuuskunnassa tulee saada työikäisille lääkäreille. Lääkäriliiton tulee keskittyä
edunvalvontaan, ei työsuojeluun (vrt. Lääkärisopimus 2020).

Niemi-Murola Leila
•
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LT, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti, hallinnon pätevyys, MME, lääkärikouluttajan
erityispätevyys
• Valtakunnallinen koordinaattori, kliininen opettaja, HY ja erikoislääkäri, HUS Luottamustehtävät
ammattijärjestöissä
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääkäripäivien ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja 2014–2021
• Duodecimin koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 2011–2013
• European Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Council 2019 - 2021
Vaaliteemoja:
Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus uudistaa myös ammattikuntaamme
Koulutuksessa yhdenmukaisuus on tasavertaisuutta.
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Nieminen Päivi
• LL, Anestesiologian erikoislääkäri, Kivunhoidon erityispätevyys, Hallinnon pätevyys
• Eläkkeellä, sitä ennen HUS/Hyks/ATeK, Jorvin sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Työssä ollessani ATeK:n vastaava luottamusmies
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Vaaliteemoja:
Anestesiologien päivystystä ja palkkausta koskevat asiat ovat itselleni edelleenkin tärkeitä, vaikka olenkin nyt
juuri siirtynyt pois työelämästä. Vuosien varrella näistä asioista on minulle myös muodostunut hyvä osaaminen.
Työaikalaki rajoittaa työpaikalla ”vietettävää” aikaa. Erikoisalallamme on suuri päivystysrasitus. Jos suurempi osa
työssä vietetystä ajasta sijoittuu ns. epämukavaan aikaan, tulee tämä näkyä myös korvauksissa.

Paaso Sanna
•
•
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erikoislääkäri (anestesiologia ja tehohoito)
Erikoislääkäri, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

Vaaliteemoja:
Julkisen erikoissairaanhoidon lääkäreiden työolot ja -ajat erityisesti päivystysvaltaisilla aloilla ovat muutoksessa.
Pienempienkin sairaaloiden olosuhteet sekä alueelliset erot on huomioitava uudessa lääkärisopimuksessa.
Päivystävien sairaalalääkärien ansiokehityksen pitää vastata työn vaativuutta ja sitovuutta. Työaikajärjestelyjen
tulee tukea spesialistien työssäjaksamista nyt ja tulevaisuudessa.

Pikkupeura Jaana
• Anestesiologian erikoislääkäri, tehohoidon lisäkoulutus, ensihoidon erityispätevyys
• Erikoislääkäri, Oys, PPSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pääluottamusmies (JUKO)
• Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen jäsen
• SELYn hallituksen ja valtuuskunnan jäsen
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Vaaliteemoja:
Haluan olla mukana vaikuttamassa, kun terveydenhuoltomme kokee uusia haasteita. Muutospaineita on mm.
sote-uudistuksesta sekä päivystysten järjestämisestä. 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.

Pullinen Kari
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Sosteri (Itä-Savon shp), anestesiaylilääkäri, ensihoidon vastuulääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• SLL:n Savonlinnan paikallisosaston pj.
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Vaaliteemoja:
Tavoitteenani on pyrkiä ajamaan lääkäreiden tasapuolista kohtelua julkisella sektorilla, mutta myös yhtä lailla
yksityissektorillakin.
Terveyspalvelujen saatavuus tulee turvata koko maassa. Tarvitsemme Suomessa jatkossakin toimivan
perusterveydenhuollon ja sen vahvistamista riittävän hyvin saatavalla erikoislääkäripanoksella.
Erikoistumiskoulutukseen ja erikoislääkäreiden jatkokoulutukseen tulee olla riittävät resurssit.
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Rantanen Markku
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, sydänanestesian erityispätevyys
• Apulaisylilääkäri, Sydänanestesian toimintopäällikkö. Tays Sydänsairaala.
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL:n PLM Tays Sydänsairaala v. 2010–2017.
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Vaaliteemoja:
Haluan, että erikoisalan näkemyksiä ja erityispiirteitä kuunnellaan lääkärisopimuksia solmittaessa. Lääkärillä
täytyy säilyä autonomia työaikalain puitteissa järjestää työnsä, päivystystyö mukaan lukien parhaaksi katsomallaan tavalla siten, ettei liiton sopimus rajoita tämän toteuttamista. Palkattomia sopimusteknisiä vapaita ei tule
lisätä. Vastaavasti vaihtoehtoisten työntehon mallien kehittämistä tulee edistää.

Riihioja Elina
• LL, anestesiologian erikoislääkäri, EDIC
• Tehovalvonnan oyl, HUS/Hyvinkään sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pääluottamusmies HUS/Hyvinkään sha 2005–08, 2021-
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Vaaliteemoja:
Työaikalaki on askel oikeaan suuntaan, mutta sen tuomat epäkohdat on saatava korjattua – joissain kohdin lain
noudattaminen pahentaa päivystysrasitusta.
Takapäivystäjät ovat edelleen lainsuojattomia ja 32 h työvuorot mahdollisia. Takapäivystäjille saatava
subjektiivinen oikeus lähteä nukkumaan valvotun yön jälkeen.

Sallisalmi Marko
•
•

LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
Apulaisylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaaliteemoja:
Osaamisen tulee näkyä työoloissa ja palkkauksessa. Valtion tutkimukseen osoittama rahoitus tulee
nelinkertaistaa nykyisestä.
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Simonen Natasha
27
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• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, tohtoriopiskelija
• Erikoislääkäri, PHHYKY
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton anestesiologit -alajaoksen hallituksen jäsen.
• SATEL (Suomen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvien lääkäreiden) hallituksen jäsen 2015–2020, pj.
2018–19, siht. 2017–18
•
Turun NLY:n liikuntavastaava 2015–17
Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreille resursseja erikoistuvien koulutukseen! Erikoistumisuudistuksen myötä kaikkien
erikoislääkäreiden vastuuta erikoistuvien kouluttamisessa ja palautteen antamisessa on kasvatettu. Tähän
tarvitaan työaikaa, kuten omaan jatkuvaan kouluttautumiseenkin. Järkevää olisi myös keskittää koulutus siitä
kiinnostuneille erikoislääkäreille.
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Skants Noora
• Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
• Vs ylilääkäri, HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Peijaksen sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry, erityispätevyystoimikunta, sihteeri 2013–2016
• Suomen anestesiologiyhdistys ry, Suomen päiväkirurgiset anestesiologit -jaos, toimikunnan jäsen 2021-

28

Vaaliteemoja:
Tavoitteeni on edistää lääkäreiden edunvalvonta-asioita koskien julkisen sektorin erikoissairaanhoidon
lääkäreiden virkaehtosopimusta, työvelvoitetta ja -sidonnaisuutta, työkuormaa, työaika- ja päivystysjärjestelyjä,
näiden vaikutusta lääkärin työhyvinvointiin ja kokonaispalkkaan. Lisäksi tavoitteeni on edistää julkisen sektorin
lääkärin oikeus- ja vakuutusturvaa erityisesti toimenpidealoilla. Olen kiinnostunut myös erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon saatavuudesta ja yhteistyön sujuvoittamisesta.

Stenman Paula
• LL, anestesiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri / Anestesia, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varaluottamusmies
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Vaaliteemoja:
Jaksaminen päivystystyössä.

Söderström Johanna
• Anestesiologian erikoislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL:n Suomen anestesiologit alaosaston johtokunnan jäsen 2009-2016
Vaaliteemoja:
Päivystysyötä edeltävä päivä palkalliseksi vapaapäiväksi.
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Tallila Tuija

Koskinen Ariel

•
•

Anestesiologian erikoislääkäri
Osastonylilääkäri, Satasairaala
• LL, Radiologian erikoislääkäri
Luottamustehtävät
ammattijärjestössä:
• Erikoislääkäri
• Jukon
pääluottamusmies
• koordinoiva
Varsinais-Suomen
Kuvantamiskeskus / Tyks-Sapa -liikelaitos
•Luottamustehtävät
SELYn valtuuskunnan jäsen
• luottamusmies
(JUKO, varajäsen
VSKK)
• Lääkäriliiton
valtuuskunnan
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”Päivystysajan
Vaaliteemoja:työnkuvassa, työoloissa ja palkkauksessa on parannettavaa. Työn joustavuus ja esim. privaatin ja julkisen
työskentelyn
yhdistäminen
onkaiken
tärkeää.
Rehellinen
priorisointi talousongelmissa
ainaisen kaikesta säästämisen tilalle.”
Lääkärit
lääkärin
töihin eikä
maailman
himphampun
veivaajaksi!
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Gynekologien vaaliliitto
Edunvalvonnan kaikki näkökulmat ovat vaaliliitollemme tärkeitä. Gynekologien työkenttä ulottuu sairaalasta yksityisvastaanotoille.
Lääkärisopimuksen on otettava huomioon erilaiset päivystysrasitteet ja taattava mahdollisuus paikalliseen sopimiseen. Työsidonnaisuus ei saa lisääntyä. Muutokset päivystystyön korvauksissa on kompensoitava perustyöajan palkassa.
Yksityislääkärien toimintaedellytykset ja autonomia on varmistettava. Virkalääkärien sivutyöoikeus on
taattava jatkossakin. Muista äänestää!

Anna Aromaa

Palmio Johanna

• EL, Naistentaudit ja synnytykset
• EL, Satasairaala; kliininen opettaja, TY, Lääketieteellinen tdk
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Pääluottamusmies, JUKO
•
Rauman paikallisosaston pj.
•
Edunvalvontavaliokunnan jäsen, Turku
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Vaaliteemoja:
Nuorehko satakuntalainen erikoislääkäri, jolla on laaja-alaisesti työkokemusta länsirannikolta sekä
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon puolelta. Enenevissä määrin uppoutunut myös
järjestötoimintaan, tutkimusmaailmaan ja pedagogiikkaan.

Aukia Linda
•
•
•
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LKT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
LL (2012)
Erikoistuva lääkäri, TYKS Naistenklinikka, Lääkäri, Turun Gynekologikeskus

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SGY EGO pienryhmän pj. 2016–2019
•
SGY hallituksen jäsen 2017–2019

Auli Juntumaa
34
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• LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Ammatinharjoittaja
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton hallituksen jäsen
•
SELYn hallituksen jäsen
• Lääkäriliiton yksityissektorijaoksen puheenjohtaja
Vaaliteemoja:
Fokukseen koulutus, työolot, kannustava palkkaus ja sektorien tasapainoinen yhteistyö. Yksityissektorilla
keskeistä lääkärin autonomia, joustavat toimintamahdollisuudet, pienyritysten asema, virkalääkärin
sivutyöoikeus sekä Kela-korvausjärjestelmän tarkoituksenmukainen kehittäminen. – Kollegatuki aina keskiössä.
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Kallioniemi Hanna
•
•
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Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Yksityisgynekologi

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Gynaecologi Practisci ry:n hallituksen sihteeri
• Lääkäriliiton gynekologit alaosaston joryn jäsen
• HUS Erva-alueen edunvalvontavaliokunnan jäsen

Kavasmaa Outi
•
•

LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi.
Erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
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Kemppainen Venla
•
•

LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Osastonlääkäri, HUS Naistenklinikka

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varaluottamusmies
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Korhonen Ulla
• LT, erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, neuvolapalvelut, Siunsote. Yksityislääkäri Femino Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
• Duodecim hallitus 1/2020
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Vaaliteemoja:
Erikoissairaanhoidossa on tärkeää saada keskittyä erikoissairaanhoitoa vaativiin asioihin. Perustason
vahvistaminen ei tarkoita erikoissairaanhoidon lääkäreiden työpanoksen siirtämistä terveyskeskuksiin.
Perustasoa vahvistetaan mm. mahdollistamalla helppo konsultointi ja yhdessä tehdyt, toimivat hoitopolut.
Lääkärin työn ja erityisesti päivystystyön kuormittavuus on tunnustettava ja tunnistettava paremmin.

101

Kotaniemi-Talonen Laura
• LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, TAYS ja kliininen opettaja, Tampereen yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä
• Suomen Kolposkopiayhdistys, puheenjohtaja
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Vaaliteemoja:
Tutkimustyö tukee ja antaa vaihtelua kliiniseen työhön - erikoislääkärit tarvitsevat mahdollisuuksia
monipuoliseen työnkuvaan!

Myntti Tarja
•
•

LT, erikoislääkäri naistentaudit ja synnytykset, perinatologian suppea lisäpätevyys
Erikoislääkäri HUS Naistentaudit ja synnytykset
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Parkusjärvi Anna
•
•
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Erikoislääkäri naistentaudit ja synnytykset
Erikoislääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Aura klinikka, Terveystalo

Vaaliteemoja:
Näkemyksiä susirajalta mm. päivystysjärjestelyihin ja resurssivajeessa kärvistelyyn sekä
tietojärjestelmähankkeiden mielettömyyteen.

Pöyhönen-Alho Maritta
•
•
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LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Osastonylilääkäri, HUS, Hyvinkään sairaala, Naistentaudit ja synnytykset

Vaaliteemoja:
Mielestäni sairaalassa toimivien lääkäreiden kokonaistyöaika, mukaan lukien päivystäminen, sekä palkkauksen
rakenne kaipaavat nykyaikaistamista ja eri elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoisia muotoja.
Olen huolissani lääkäreiden kapenevista osaamispoluista ja yksipuolistuvista työnkuvista. Sektoroitumisen
myötä hoidon laatua mitataan toisistaan erillisissä osissa, ja sekä potilaalle että yhteiskunnalle hoidosta koitunut
todellinen arvo jää tuntemattomaksi.
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Salonen Jonna
• LKT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
• Yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Gynaecologi Practici ry:n hallituksessa vuodesta 2018
•
Gynaecologi Practici ry:n puheenjohtaja 2021-
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Vaaliteemoja:
Tärkeät teemat: Kollegiaalisuus ja yhteistyö. Työhyvinvointi. Lääkärikunnan osaamisen ja asiantuntemuksen
hyödyntäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Silventoinen Sari
• Erikoislääkäri, Naistentaudit ja synnytykset
• Ylilääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SELYn varapuheenjohtaja, SELYn hallitus ja valtuuskunta
•
Edunvalvontajaosto, Lääkäriliitto
• Päivystystyöryhmä, Lääkäriliitto
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Vaaliteemoja:
Teen kliinistä työtä, etu- ja takapäivystän, pidän yksityisvastaanottoa. Haluan tuoda esille meidän
mielipiteemme ja toiveet. Lääkärisopimus 2022 tulee vaikuttamaan paljon esh:ssa työskentelevien lääkäreiden
työhön käytettävään aikaan ja palkkaukseen. On huomioitava niin päivystysten kesto kuin päivystysmäärät
– paikallinen sopiminen mahdolliseksi. Peruspalkan on noustava, mikäli päivystyskorvaukset vähenevät.
Ammatinharjoittamista ei tule rajoittaa. Muutosten keskellä työhyvinvointi on turvattava. Hyvin jaksava lääkäri
on kaikkien etu. ÄÄNESTÄ! Jokainen ääni on tärkeä.

Vimpeli Tommi
• LT, EL naistentaudit ja synnytykset, perinatologia
• Apulaisylilääkäri, Tays Naistentaudit ja synnytykset
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Aiemmin yksi kausi Lääkäriliiton valtuuskunnassa.
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Vaaliteemoja:
Lääkärien työaikalaki on hyvä asia. Nykyinen neuvoteltu sopimus ei ole hyvä, se on hyvä alku.
Suomessa on paljon eri päivystyspisteitä, että soveltamisohjeita tulee väljentää, jotta potilastyö ei kärsi,
toisaalta päivystäjien palkkataso ei saa laskea. Tämän kerron 43-v epäsäännöllistä työaikaa tehneenä.
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HYKS-MIX-vaaliliitto
HYKS-MIX -vaaliliiton ehdokkaat työskentelevät HUSissa eri aloilla ja jokainen heistä toimii luottamusmiehenä. Ajamme kaikkien erikoislääkäreiden etuja koko maassa huomioiden pääkaupunkiseudun
erityishaasteet.
Haluamme vaikuttaa mm. erikoislääkärien kannustavaan palkkakehitykseen, paikalliset olosuhteet
huomioiviin päivystysjärjestelyihin, johtamiseen, resurssien riittävyyteen, sivutyöoikeuteen ja jokaiselle
lääkärille kuuluvaan täydennyskoulutukseen. Tutustu HYKS-MIX -kollegoihin ja äänestä!

Harju Jukka
• LT, vatsaelinkirurgi
• Apulaisylilääkäri, HYKS Vatsakeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Vastaava luottamusmies
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Laasila Kirsi
• LL, Sisätautien, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, HUS Sisätaudit ja kuntoutus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL Helsingin edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja 1/2020 alkaen
• SELY hallituksen jäsen 1/2020 alkaen
• HUS, Juko varapääluottamusmies
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Vaaliteemoja:
Erikoislääkärin palkkakehityksen tulee olla kannustava, palkan nousu urakehityksen mukaan. Uusien
päivystysjärjestelyjen jälkeenkin päivystystyön korvauksen tulee olla kannustava ja mahdollisuus paikallisiin
toteutuksiin päivystyksessä tulisi sallia niin, että työhyvinvointi ei vaarannu ja potilaiden hyvä hoito voidaan
järjestää. Lääkärin säännöllisestä täydennyskoulutuksesta (vähintään 10 vrk/vuosi) huolehdittava, työnantajalle
vastuuta tämän mahdollistamisesta.

Lehtinen Hannamari
• LL, sisätautien erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• HYKS Sisätaudit ja kuntoutus vastaava luottamusmies
Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreiden palkkakehitys yritettävä saada kuntoon. Huomio työoloihin: resurssointi riittävää,
päivystyskuormitus siedettävä. Koulutusmahdollisuus taattava.
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Nieminen Eeva-Maija
49

• Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT
• osastonylilääkäri, HUS Sydän- ja keuhkokeskus, yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2019• Etelä-Suomen Professiovaliokunnan jäsen
• Vastaava luottamusmies HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Vaaliteemoja:
Lääkäriliiton tehtävänä on lääkärin edunvalvonta kaikenlaisissa työsuhteissa.
Päivätyön palkkausta on kehitettävä, siitä riittävä palkka.
Työn kuormitus lääkäreillä on huolestuttavaa. Sijaisjärjestelyt toimivat huonosti, ja poissaolot kuormittava työssä
olevia. Koronakriisi on opettanut, että lääkärinkin pitää olla poissa työstä sairastuessaan.
Hyvä johtaminen ja työhyvinvointi kuuluvat hyvään työpaikkaan.
Yksityislääkärinä toimiminen julkisen työnantajan virassa turvattava.

Peurala Emmi
• Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• HUS Syöpäkeskuksen vastaava luottamusmies.
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Saari Armi
51

• Työterveyshuollon el, nuorisopsykiatrian eval
• Vs. osastonlääkäri, HUS Psykiatria
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• JUKOn luottamusmies 2019–2022
•
Professiovaliokunnan jäsen 2020–2021
• Yksityissektorin asiantuntijatyöryhmän jäsen 2017–2019
Vaaliteemoja:
Lääkärikunnan edunvalvonta ja sairaalalääkäreiden säännöllisen työajan ansiokehitys. Työolojen parantaminen.
Erikoisalat ja organisaatiot ylittävä kollegiaalisuus. Autonomian ja etiikan vaaliminen. Oikeus kouluttautua,
kehittyä ja tehdä tutkimusta. Työn palkitsevuus. Omaan työhön ja työuraan vaikuttaminen.

Susimeri Pekka
• LT, anestesiologian erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri HUS ATeK
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• JUKO/Lääkärikartelli/Suomen Lääkäriliiton luottamusmies 3 v
• JUKO/Lääkärikartelli varaluottamusmies 10 v
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Vaaliteemoja:
Päivystyksessä oltava riittävä lääkärien määrä. Tietokoneohjelmien on voitava helpottaa työntekoa. Ei
ole tarkoitus, että päivystystyö huonontaa elämän laatua ja jopa vaarantaa mielenterveyden ja tuhoaa
perhe-elämän. Kuitenkin ansiotaso on turvattava. On voitava vaikuttaa päivystystyskertojen määrään ja
pituuteen elämäntilanteen vaatiessa. Palkkaukseen otettava käyttöön uusia, henkilökohtaisia osaamiseen ja
kouluttautumiseen liittyviä palkkaelementtejä. Aika ja raha ovat molemmat arvokkaita.

105

Kirurgit ja korvalääkärit vaaliliitto
Vaaliliitossa on eri alan kirurgeja sekä silmälääkäreitä. Ehdokkaita yhdistäviä asioita on paljon.
Päällimmäisenä seuraavia: Muuttuva maailma (SOTE, digi, AI), hoidon vaikuttavuus, lääkärin työn optimointi ja autonomia, erityisosaamisen arvostaminen kunnallisella ja yksityissektorilla. Erikoislääkärin
palkkakehitys erityisesti peruspalkan.
Edessä on suuria muutoksia. Siksi uuteen valtuuskuntaan tarvitaan kirurgien ja silmälääkärien vahva
edustus. Tutustu ja äänestä!

Aalto Juha
•
•

LL, kirurgian- ja urologian el
Erikoislääkäri, Mehiläinen, Terveystalo

Vaaliteemoja:
Yhteistyössä se voima piilee!
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Antikainen Teuvo
54

• LT, yleiskirurgian, ge-kirurgian ja lastenkirurgian el
• Arviointi- ja kehittäjäylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
hallituksen jäsen, Lääkäriseura Duodecim
•
koulutusvaliokunnan pj, Lääkäriseura Duodecim
• hallituksen jäsen, NASCE/ UEMS
Vaaliteemoja:
Mikään määrä digiä tai keinoälyä ei poista empatian ja kliinisen osaamisen sekä tutkimustiedon tarvetta lääkärin
työstä! Haluan olla viisaasti yhdistämässä perinteisiä lääkärin hyveitä uusiin ammatillisiin mahdollisuuksiin.
Lääkäriprofession viisas uudistaminen luo perustan jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle, kansalaisten
arvostukselle ja vahvalle ammatilliselle vaikuttamiselle: tämän eteen teen Lääkäriliitossa työtä!

Jauhonen Hanna-Mari
• LT, silmätautien erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
• Tutkijalääkäri, Fimea
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton KYS-ervan terveyspoliittisen valiokunnan pj.
• Lääkäriliiton terveyspoliittisen jaoksen jäsen
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Vaaliteemoja:
Terveydenhuollon muutoksen ytimessä:
- Potilaan hyvä hoito lääkärin työssä
- Hoidon jatkuvuus ja vaikuttavuus toiminnan sisällön kehittämisessä
- Yhteistyö ja vertaiskehittäminen järjestelmän optimoinnissa.
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Järvinen Petrus
• Urologian dosentti
• Erikoislääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton HYKS paikallisjaoksen johtokunnan jäsen.
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Vaaliteemoja:
Kirurgisella tarkkuudella!

Kontro Peter
57

• Gastrokirurgi, DI
• Apulaisylilääkäri, PSHP lisäksi yksityisvastaanottoja
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Jukon (SLL) luottamusmies
• Työsuojeluasiamies
• (Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen)
Vaaliteemoja:
Työhyvinvointi ja työviihtyvyys tärkeintä, kunnalliset johtamisrakenteet kuntoon. Lääkärintyöt lääkäreille,
muut työt muille. Aikaa pitää jäädä muuhunkin kuin tietotekniikkaongelmien ratkaisuihin. Lisää lääkäreitä
perusterveydenhuoltoon ja sen vahvistaminen yksityislääkäreillä erityisesti haja-asutusalueilla. Vahva kunnallinen
erikoissairaanhoito, erityisesti leikkaustoiminta.

Lähdeoja Suvi
•
•
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LT, silmätautien erikoislääkäri, FEBO
Erikoislääkäri, HUS pää- ja kaulakeskus, silmätautien klinikka; Lisäksi pidän pienimuotoista
yksityisvastaanottoa.

Vaaliteemoja:
Tutkimus, opettaminen, hallinto ja potilastyö ovat yhtä tärkeitä erikoislääkärin työtehtäviä, ja niihin kaikkiin
on oltava reaalinen mahdollisuus keskittyä ja paneutua oman kiinnostuksen mukaan – meitä kaikkia tarvitaan!
Lääkärin työrauha kunniaan – tämä tarkoittaa tietojärjestelmien, muun henkilöstön mitoituksen ja toiminnan
suunnittelemista niin, että lääkäri voi keskittyä osaamisensa ja työtehtäviensä mukaisiin asioihin.

Mattila Jukka
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• Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
• Osastonylilääkäri PHKS / Yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL Valtuuskunta
• SELY valtuuskunnan puheenjohtaja
• SLL edunvalvontajaos
Vaaliteemoja:
Sovittava palkkausjärjestelmän kehittämisestä niin, että erikoislääkärin peruspalkka nousee kokemuksen ja
työnvaativuuden lisääntyessä. Paikallisesti sopiminen mahdolliseksi. On turvattava lääkärien mahdollisuus
tehdä työtä ilman pakkosiirtoja toiseen pisteen hyvinvointialueen toiselle laidalle.
Yksityislääkärinä toimiminen on oltava mahdollista virassa/toimessa sivutoimisesti. Liiallista sääntelyä
vältettävä terveyspalveluyrityksissä: ammatinharjoittajan autonomia.
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Mokka Jari
•
•

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT
Erikoislääkäri, Tekonivelsairaala Coxa, Mehiläinen

60

Rahi Melissa
• Neurokirurgian erikoislääkäri, LT, eMBA
• Neurokirurgian vastuualuejohtaja, apulaisylilääkäri. VSSHP/Neurokeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Neurotoimialueen varaluottamusmies (8/2011–2/2014)
• Neurotoimialueen potilasturvallisuuskoordinaattori (3/2013–10/2014)
• EANS (The European association of neurosurgical societies) kouluttajarotaation Suomen edustaja (2020-)
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Vaaliteemoja:
Erityisosaaminen arvoonsa.
Erikoissairaanhoidossa keskiössä on jatkuva osaamisen ylläpidon ja kouluttautumisen tarve
Erikoissairaanhoidossa palkkakehitys ei seuraa pitkällisitä kertynyttä kokemusta ja siihen liittyvää vastuuta
Sairaalan erikoislääkärityössä potilastyönluonne vaatii jatkuvaa joustamista ja sopeutumista.

Rasku Kari
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• Kirurgian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri; PSHP Tampere
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Luottamusmies
• Aluepäällikkö
Vaaliteemoja:
Perusterveydenhuoltoon panostettava myös erikoislääkäreiden työllä.
Työolosuhteet inhimillisiksi joka työpisteessä.
Elämässä on muutakin, kuin sote-uudistus.

Rinne Pasi
•
•

LL, ortopedian ja traumatologian el, SLL lääketieteellisen tietotekniikan erityispätevyys
Osastonylilääkäri, Vaasan keskussairaala

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL:n päivystystyöryhmä 2020–2021
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Savikkomaa Johannes
•
•

Ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoislääkäri
Erikoislääkäri, KYS

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Käsikirurgian hallituksen jäsen
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Turunen Arto
•
•

LT
Ylilääkäri/KHSHP

Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreille kuuluvat työn vaativuuden mukaiset työolosuhteet - palkka mukaan lukien.
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Vannas Marko
•
•
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Erikoislääkäri
Erikoislääkäri, Elinsiirto- ja maksakirurgian yksikkö, HUS

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Edunvalvontavaliokunnan jäsen
•
HUS varaluottamusmies, vatsakeskus
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Lastenlääkärit ja lastenneurologit -vaaliliitto
Erikoislääkäreiden työssä jaksamista tuettava kohtuullistamalla työmäärää. Keskussairaaloiden toiminta
turvattava suhteuttamalla lepovaatimukset päivystyksen kuormitukseen. Ansiokehityksen vastattava
osaamista, perusansion oltava houkutteleva ilman päivystyskorvauksiakin ja vapaamuotoisista päivystyksistä maksettava nykyistä parempi korvaus.
Jatkokoulutus turvattava. Jalkautumista perusterveydenhuoltoon lisättävä. Lääketieteellisen tutkimuksen merkitystä terveydenhuollolle enenevästi korostettava.

Grönroos Marika
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• LT, lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi ja onkologi, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• Erikoislääkäri, VSSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Tyksin lasten ja nuorten klinikan varaluottamusmies
Vaaliteemoja:
Vuosien työkokemus erikoissairaanhoidossa on opettanut sen parhaat puolet – potilaiden kohtaamiset,
diagnostiset haasteet ja tekniikan kehittymisen. Samalla on kuitenkin noussut suuri huoli lääkäreiden jaksamisesta
lisääntyneiden vaatimusten keskellä. Haluaisin toimivien tietojärjestelmien lisäksi kehittää lääkäreiden
hyvinvointia työssään, jotta päivittäinen työmäärä olisi kohtuullinen ja mielekäs. Kaikesta tehdystä työstä tulee
myös saada asianmukainen korvaus.

Ketola Ilkka
• LT, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi
• erikoislääkäri, HUS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Varaluottamusmies (HUS)
Vaaliteemoja:
Yliopistosairaaloiden erikoislääkäreiden palkkaus on korjattava vastaamaan työn vaativuutta ja siinä vaadittavaa
kokemusta.
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Kuusela Anna-Leena
• Lastentautien erikoislääkäri, neonatologi
• eläkkeellä
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Tampereen edunvalvontavaliokunnan jäsen
• SELYn valtuuskunnan varajäsen

69
110

Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreiden palkkaportaat tulee saada sovittua ja käyttöön pikaisesti.
Soten tulo vaatii paljon oikeudenmukaista harmonisointia.

Erikoislääkäri 3/2021 • 31 vsk

Lavonius Mikko
• Lastenlääkäri
• Lastentautien ylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä; Lastenlääkäri, Mehiläinen-Lahti
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL valtuuskunta 2001–2003
• Tampereen itäinen aluepäällikkö muutaman vuoden 2007 tienoilla
• Erilaisia luottamusmiespestejä 2000-luvun alkupuolella
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Vaaliteemoja:
Enemmän velvoittavuutta lääkärisopimuksen vuorokausilepo pykälään. Parempi tasapaino työn
kuormittavuuden ja lepoaikojen suhteen turvaten keskussairaaloiden toimintaedellytykset.

Merenmies Jussi
•
•

LT, Dos. Erikoislääkäri
Kliininen opettaja, koulutusohjelman johtaja, erikoislääkäri

Vaaliteemoja:
Lääkäriopettajien aseman parantaminen.
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Nieminen Tea
•
•

LL -88, LKT 99, Lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkäri
Osastonylilääkäri HUS

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lastensuojelun keskusliiton hallituksen jäsen keväästä 2021
• Lääkäriliiton Lastenlääkärit alajaoston pj.
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Pöyhönen Heidi
• LL, lastentautien ja lastenneurologian el
• Tyks lasten ja nuorten klinikka
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL valtuuskunta, 2019• Luottamusmies (JUKO), Tyks lasten ja nuorten klinikka, 2019• SLL alueellinen edunvalvontavaliokunta (Tyks-erva), 2019-
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Vaaliteemoja: Erikoislääkäreiden ansiokehitys on turvattava koko työuran ajan. Ansiotason tulee nousta
osaamisperusteisesti. Peruspalkan tulee olla riittävä, jotta sairaaloiden ei-päivystävienkin alojen erikoislääkäreiden
ansiotaso olisi houkutteleva.
Yliopistosairaalan erikoislääkärin viikkotyöajasta 10-20% tulisi osoittaa oman erikoisalan ja toimintayksikön
kehittämistyöhön, omaan kouluttautumiseen ja erikoistuvien lääkärien kouluttamiseen.
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Rahiala Eero
•
•

Lastentautien erikoislääkäri
Osastonlääkäri HUS, ULS päivystys
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Setänen Sirkku
•
•
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LT
Erikoistuva lääkäri, tutkija, Tyks Lasten ja Nuorten klinikka

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL Turun paikallisosasto 2013• NLY Turun paikallisosaston puheenjohtaja 2012–2014
• NLY Valtuuskunta 2014–2021

Solasaari Terhi
•
•
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Lastentautien erikoislääkäri
Osastonlääkäri, HUS Uusi Lastensairaala, Kliininen opettaja, Helsingin Yliopisto

Vaaliteemoja:
Työhyvinvointi.
Hyvinvoiva työntekijä on työpaikan menestyksen ja tuloksen ydin. Hyvinvointi ei automaattisesti asu työpaikoilla
eikä synny tyhjästä, se vaatii työtä ja johtamista. Arvolupausten ja strategisten tavoitteiden täyttyminen edellyttää,
että työntekijä osaa, haluaa ja jaksaa lunastaa lupaukset.
Kun voidaan hyvin, voidaan mitä vain!

Tarkiainen Maarit
• LL, KTK
• Osastonlääkäri, HUS Uusi Lastensairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lastenlääkärit alajaoksen jäsen ja sihteeri
• Lääkäriliiton PK-seudun paikallisosaston sihteeri 2014–2017
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Vaaliteemoja:
Lääkärin työn autonomiaa tulee edistää kaikin tavoin. Lääkärien oikeusturva kaipaa pikaista kohennusta!
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Tuomela Tiina
• Lastentautien erikoislääkäri, LKT
• Erikoislääkäri, Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Kaupunginvaltuutettu v.2017-, Vantaa
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Vaaliteemoja:
Lääkärien työn vaativuutta tulee arvostaa. Erikoislääkärien jalkautumista perusterveydenhuoltoon tulisi lisätä,
näin hoitoketjut toimisivat paremmin. Kollegiaalisuus kunniaan, yhdessä potilaiden parhaaksi.

Radiologit-vaaliliitto
Radiologeille perustettiin oma vaaliliitto, jotta jatkossa radiologikollegakunnan näkemykset ovat aikaisempaa paremmin esillä SLL:ssa. Esim. viimeisin työaikalakiuudistus olisi kaivannut radiologikunnan huomioimista, sillä uudistus on merkittävästi vaikuttanut keskus- ja aluesairaaloiden kuvantamispalveluiden
päivystysvastuun toteutukseen. Tuleva sote-uudistus voi ajaa pienemmät päivystävät kuvantamisyksiköt
vielä nykyistä ahtaamalle, joka tulee vaikuttamaan kyseisten yksiköiden päivystystoimintaan.

Berg Marja
•
•
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LT, radiologian erikoislääkäri
Toimitusjohtaja, Pätevä Consulting Oy

Vaaliteemoja:
Haluan edistää yksityissektorilla työskentelevien erikoislääkärien toimintaedellytyksiä ja ansiotason
säilyttämistä. Lisäksi Lääkäriliiton asiantuntijarooli tulee olemaan merkittävä hyvinvointialueiden muodostuessa
vuodesta 2022 alkaen ja yksityissektorilla työskentelevien erikoislääkäreiden kannanottoja on syytä
kuulla Lääkäriliitossa. Tulevilla hyvinvointialueilla tulee olla mahdollisuus järjestää perusterveydenhuollon
erikoislääkärikonsultaatiopalvelut myös suorana ostopalveluna.

Kiviluoto Into
• LL, radiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HUS diagnostiikkakeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL radiologialaosaston puheenjohtaja
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Vaaliteemoja:
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.
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Koskinen Suvi
• LL, DI, LT
• Erikoistuva lääkäri, HUS Kuvantaminen
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton radiologialaosaston hallituksen jäsen
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Vaaliteemoja:
Parempaa koulutusta erikoistuville.

Lauerma Pipsa
• Lastenradiologi, dosentti
• Ylilääkäri, HUS Diagnostiikkakeskus Uuden lastensairaalan röntgen
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Radiologiyhdistys hallituksen jäsen
•
SRY Lastenradiologikerho hallituksen jäsen
• Suomen Lääkäriliitto Radiologit alajaos hallituksen jäsen
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Vaaliteemoja:
Sairaalapäivystys inhimilliseksi ja tasapuoliseksi.
Palkkauksessa huomioitava kokemus, lisäkoulutus ja akateeminen pätevyys koko urapolun ajan.
Ei tulospalkkiojärjestelmää radiologeille.

Marjasuo Suvi
Erikoislääkärin edunvalvoja
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• Radiologian erikoislääkäri
• Osastonlääkäri, HUS, kouluttajalääkäri / radiologi, Aava
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Liiton Hyksin paikallisjaoksen johtokunnan puheenjohtaja
• Lääkäriliiton radiologialaosaston hallituksen jäsen
Vaaliteemoja:
Päivystyksen järkevöittäminen radiologien ja kliinikoiden yhteistyöllä.

Mäntylä Mika
• Radiologian erikoislääkäri
• Radiologian erikoislääkäri(toimenpideradiologia), Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus, TYKS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
TYKS kuvantamisen lääkäriluottamusmiehenä yli 10 vuotta
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Vaaliteemoja:
Haluaisin olla mukana turvaamassa radiologien riittävyyden sairaaloissa tulevina vuosina. Huolenaiheena myös
yksityisen puolen radiologien laskevat palkkiot.
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Saari Petri
• LT, Toimenpideradiologi
• Apulaisylilääkäri, KYS Kuvantamiskeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Toimenpideradiologiyhdistyksen puheenjohtaja
• Luottamusmies
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Vaaliteemoja:
Työn vaativuuden arviointi kunniaan! Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen pitää resurssoida niiden
ansaitsemalla tavalla. Julkisen terveydenhuollon rahoitus kuntoon. Perusterveydenhuollon jälkeenjäänyt
resurssointi korjattava. Lääkärit lääkärin töihin!

Syväranta Suvi
• LT, radiologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, HUS Diagnostiikkakeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Aiempi aktiivisuus opiskelijajärjestöissä (LKS ry.)
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Vaaliteemoja:
Radiologien ääni kuuluviin!

Vanhatalo Jaakko
• Radiologian erikoislääkäri
• Radiologi, Tyks
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL radiologian alaosaston sihteeri
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Vaaliteemoja:
Haluan huolehtia yleisestä työhyvinvoinnista, johon nivoutuu paikallinen johtamiskulttuuri. Miten hyvä
johtajuus määritellään – pitääkö johtajan olla tieteellisesti vai taidollisesti meritoitunut ollakseen ns. hyvä
johtaja? Mielestäni pelkkää tieteellistä pätevöitymistä ei saisi pitää pääasiallisena rekrytointikriteerinä.
Kiinnittäisin myös huomiota miksi suomalainen akateeminen tutkimus ei tuota innovatiivisia yrityksiä
lääketeollisuuteen vastaavassa määrin kuin muissa pohjoismaissa.

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.

Äänestä ehdokasta 2-141

Erikoislääkäri 3/2021 • 31 vsk

115

SELY-MIX -vaaliliitto
SELY-MIX-vaaliliittoon kuuluu akuuttilääketieteen, fysiatrian, ihotautien, kliinisen farmakologian, kliinisen neurofysiologian, onkologian, patologian ja terveydenhuollon erikoislääkäreitä.
Vaaliliitto kantaa huolta pienten erikoisalojen kollegoiden työhyvinvoinnista, palkkauksesta, terveyspolitiikan kehityksestä sekä potilasturvallisuudesta.
Lääkäriliitolla on keskeinen rooli edunvalvonnassa. Siksi on tärkeää, että resursseja jakaessa siellä
kuuluu kaikkien erikoisalojen ääni.

Alanne Maria
• Lääketieteen tohtori, Akuuttilääketieteen erikoislääkäri
• Akuuttilääketieteen erikoislääkäri, TYKS Akuutti; Kliininen opettaja, Turun yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen akuuttilääketieteen yhdistys, hallituksen jäsen
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Vaaliteemoja:
Seison äänekkäästi eturivissä sujuvan päivystyksen, toimivan työajan ja työnkuorman tasaamisen,
kollegiaalisuuden, potilasturvallisuuden ja oikein resursoidun terveydenhuollon puolesta.

Castrén Maaret
•
•
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Akuuttilääketieteen ja anestesiologian erikoislääkäri, Lääketieteellisen opetuksen maisteri, LT
Toimialajohtaja, professori. HUS ja Helsingin Yliopisto

Vaaliteemoja:
Muutosten läpivieminen innostaa minua. Sote uudistuksen edetessä tarvitaan tarmoa, yhteistyökykyä ja
avointa mieltä. Olen ollut keskeisesti mukana kehittämässä sekä Suomessa, että kansainvälisesti ensihoitoa ja
akuuttilääketiedettä. Päivystystyö on uuden edessä työaikalain myötä. Jokainen erikoistuva ja lähes jokainen
erikoissairaanhoidossa työskentelevä tekee päivystystyötä. Työn tulee olla innostavaa, mutta sitä tulee voida
tehdä niin, että jaksaa myös vapaa-ajallaan.

Kokkonen Kristiina
• Lääketieteen lisensiaatti, Fysiatrian erikoislääkäri
• Ylilääkäri, Orton Oy; Erikoislääkäri, Into Terveys Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Fysiatriyhdistyksen hallituksen jäsen
• Suomen lääkäriliiton Fysiatrien alaosaston johtokunnan puheenjohtaja
• Suomen kivuntutkimusyhdistyksen Fysioterapiajaoksen jäsen
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Kujari Harry
• Patologian erikoislääkäri
• Patologian erikoislääkäri, VSSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Luottamusmies
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Vaaliteemoja:
Pienten erikoisalojen puolesta.

Mattila Jaana
• Ihotautien el, LT, Hallinnon pätevyys
• Yksityislääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL:n valtuuskunta 2 kautta (aktiivi)
• SLL:n yksityissektorijaos 2 kautta (aktiivi)
• SILYn hallituksen jäsen 2 kautta (ei aktiivi)
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Vaaliteemoja:
Pienet erikoisalat palvelevat kaikkia.
Julkisen ja yksityissektorin saumaton yhteistyö potilaan parhaaksi.

Metsäniemi Päivi
• LL, terveydenhuollon erikoislääkäri, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys
• Johtajaylilääkäri, YTHS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyystoimikunta 2017 - jatkuu
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Vaaliteemoja:
Tyytyväinen ja taitava lääkäri on toimivan terveydenhuollon perusta! Lääkäri ansaitsee sujuvan arjen, toimivat
työvälineet, kattavan autonomian, hyvää johtamista ja asiallisen korvauksen työstään. Lisäksi jatkuvasta
ammatillisesta kehittymisestä tulee pitää huolta. Lääkärin edunvalvonnan tavoitteiden ja keinojen pitää elää
ajassa. Äänestä Lääkäriliiton valtuuskuntaan terveydenhuollon johtamisen osaaja.

Muraja-Murro Anu
• Erikoislääkäri, LT, kliinisen neurofysiologian erl.
• Erikoislääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, KYS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
• PSSHP:n JUKOn pääluottamusmies
• Edunvalvontajaoksen jäsen
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Vaaliteemoja:
Erikoislääkärin kokemus ja osaaminen arvoon asianmukaisella palkkauksella.
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Tasmuth Tiina
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• LKT, syöpätautien erikoislääkäri, kivunhoitolääketieteen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
• Ylilääkäri, Espoon sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2011–2018
• SELY hallituksen jäsen 2013–2016, valtuuskunnan jäsen 2010• Vastaava luottamusmies, HYKS Syöpätautien klinikka 2008–2015
Vaaliteemoja:
Lääkäreiden työhyvinvointia (työmäärää, työssä jaksamista, työilmapiiriä, asianmukaisia työtiloja, mahdollisuutta
täydennyskoulutukseen, esimiehen antama tukea) tulee huomioida riittävästi.
Terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien täytyy olla työntekoa tukevia.
Lääkärin perusarvoja – elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito ja kollegiaalisuus – on
edistettävä jatkuvasti.
Potilaan avustaminen itsemurhassa ei ole lääkärin tehtävä.

Turpeinen Miia
96

• LT, lääketutkimuksen dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon el, terveydenhuollon el, eMBA
• Tutkimus- ja arviointiylilääkäri, OYS ja professori, Oulun yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• SLL, valtuuskunnan jäsen (2019–2021)
• SELY, valtuuskunnan jäsen
• Duodecim, valtuuskunnan jäsen
Vaaliteemoja:
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.

Sisätautilääkärit ja neurologit -vaaliliitto
Sisätautilääkärit ja neurologit haluavat parantaa työoloja ja mahdollistaa eri urapolkujen valinnan niin
julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Vaalimme myös mahdollisuutta sivutoimisen vastaanoton pitämiseen.
Paljon päivystävinä erikoisaloina vaadimme päivystyspisteiden kuormittavuuden huomioimista tulevassa
Lääkärisopimuksessa. SOTE uudistus vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen, myös meidän äänemme
on tultava kuulluksi terveydenhuollon suurimman mullistuksen vaiheissa.

Granér Marit
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• Kardiologian dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys,
erikoislääkärin johtamispätevyys
• Kliininen opettaja, HY; Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, HUS, Meilahden sairaala, Sydän- ja
Keuhkokeskus
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen, 2021
• Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen valtuuskunnan jäsen, 2019–2021
• Suomen Kardiologisen Seuran preventiojaoksen puheenjohtaja
Vaaliteemoja:
Pitkä työura on tuonut laajaa kokemusta hyvin toimivista ja näkemystä kaipaavista asioista. Haluan olla mukana
viemässä yhteisiä asioita eteenpäin: 1) Perusopetuksen laadusta ei saa tinkiä. Opiskelijamäärät!
2) Kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta. 3) Kliinisen tutkimustyön arvostusta lisättävä. Mahdollisuus
palkalliseen tutkimustyön tekemiseen. Rahoitusta pitää lisätä ja byrokratiaa keventää.
4) Lääkärikunnan työolojen muuttaminen niin, että lääkärit jaksavat tehdä työtään.
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Hartman Jari
• LL, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, Eksote
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Pääluottamusmies
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Vaaliteemoja:
Kollegiaalisuus -lisää ymmärrystä eri alojen ja eri sektoreilla toimivien lääkärien välille.
Selkeä lääkärisopimus -rivilääkärinkin pitäisi pystyä se ymmärtämään.
Hauskuus – töissä pitää pystyä myös viihtymään.

Heikkola Merja
•
•

LL, sisätautien erikoislääkäri
Apulaisylilääkäri HUS Malmin sairaala

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Luottamusmies HUS/SISU/Malmin sairaala
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Knutar Otto
•

LL 2001, sisätautien erikoislääkäri 2007, endokrinologian erikoislääkäri 2009, diabeteksen hoidon
erityispätevyys 2009
• Ylilääkäri, Sisätautien klinikka, Vaasan keskussairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Suomen Endokrinologiyhdistyksen hallituksessa v. 2014->, rahastonhoitaja
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Vaaliteemoja:
Haluan olla mukana varmistamassa, että on houkuttelevaa työskennellä hyvin toimivassa julkisessa
terveydenhuollossa.

Koivuviita Niina
• Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, dosentti, EMBA
• Arviointiylilääkäri, VSSHP
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton hallituksen jäsen
• SELYn hallituksen puheenjohtaja
• Lääkäriliiton Terveyspoliittisen jaoksen puheenjohtaja
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Vaaliteemoja:
Lääkärijohtajuutta on tuettava riittävällä koulutuksella, palkkatasolla ja siihen varattavalla työajalla.
Erikoislääkärien ura- ja sen mukainen palkkakehitys on turvattava.
Mahdollisuus eri uravalintoihin, kliinikko, kouluttaja, tutkija, johtaja.
Työolosuhteet kuntoon. Tähän liittyy oleellisesti myös päivystysrasituksen järkeistäminen – yksi ratkaisu ei sovellu
kaikkialle – mahdollisuus suurempaan paikalliseen sopimiseen turvattava.
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Laiho Mia
•
•
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LT, sisätautien erikoislääkäri, päivystyslääketieteen ja hallinnon erityispätevyys
HUS Akuutti, ylilääkäri (virkavapaalla), Kansanedustaja

Vaaliteemoja:
3 lapsen äiti, sisätautilääkäri, nyt kansanedustajana virkavapaalla. Eduskunnassa toimin sosiaali- ja
terveysvaliokunnan varapj. Hoitoonpääsyn ja työvoiman saatavuuden parantamisessa keskeistä on lääkärin työn
kuormittavuuden vähentäminen, työolot, seniorituki ja mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaansa. Tulevassa SOTEmuutoksessa lääkäreiden ja Lääkäriliiton aktiivisuuden merkitys ovat keskeisessä asemassa järjestämisvastuun
siirtyessä kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä uusille hyvinvointialueille.

Lainelehto Kati
•
•

Akuuttilääketieteen ja neurologian erikoislääkäri, LL
Erikoislääkäri, Tays Acuta ja KHKS

Vaaliteemoja:
Osa-aikaisen työnteon mahdollistaminen
Vuorotyössä jaksaminen, kohtuullinen kuormitus päivystysajan työssä
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Laurila Sanna
•
•

Kardiologian erikoislääkäri
Kardiologian erikoislääkäri, TYKS sydänkeskus

Vaaliteemoja:
Päivystyspisteiden kuormittavuuden erot tulisi huomioida paremmin päivystysvuorojen järjestelyissä.
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Löppönen Minna
•
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LT, geriatrian ja yleislääketieteen el, muistisairauksien hoidon erityispätevyys

Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreitä työskentelee myös terveyskeskuksissa edustaen usein yksin erikoisalaansa. On tärkeää, että
myös heidän etuaan valvotaan ja mahdollistetaan mm. ammatillinen kouluttautuminen ja verkostoituminen.
Geriatreilta vaaditaan usein jopa ihmeiden tekoa vanhustenhuollossa, mutta aliresurssointia ei sillä korvata.
Vanhusten hoidon ja palveluiden kehittämiselle on varattava työaikaa ja geriatrien tietotaitoa on käytettävä
hyväksi kehitettäessä mm. sujuvaa ensihoitoa, osastohoitoa niin esh:ssa kuin terveyskeskuksessa ja palliatiivista
hoitoa.
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Meinander Tuula
•
•
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Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
Kardiologian osastonylilääkäri, Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaala; Käypä hoito -toimittaja,
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Sydänsairaala, Luottamusvaltuutettu 2018–2021
• SLL, Tampereen edunvalvontavaliokunnan jäsen 2013–2014
• NLY, Tampereen paikallisosaston aktiivi 2006–2011
Vaaliteemoja:
Vaihtoehtoiset näkökulmat on huomioitava hyvinvointialueiden suunnitelmissa ja toteutuksissa.
Julkisomisteisten yhtiöiden toiminta, lääkärien erilaiset toimenkuvat ja mahdollisuudet sivutoimiin on turvattava.
Tutkimuksen ja kehitysideoiden rahoitus sekä monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvat hoitosuositukset
kustannusvaikuttavuuden ja luotettavan päätöksenteon perustana on säilytettävä.
Hyvässäkin TES:ssa on aina parantamisen varaa. D. No: 106. S. Lääkärihyvinvointia valinnanvapaudella!

Nuutinen Heikki
• Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri
• Erikoislääkäri, VSSHP TYKS
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Varapääluottamusmies
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Vaaliteemoja:
Erikoislääkärin palkan määräytymisen uudistaminen on toteutettava niin, että huomioidaan kliinisen kokemuksen,
osaamisen ja tiedon lisääntyminen nousevana palkkatasona.

Paronen Samuli
•
•
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Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen erityispätevyys (SLL)
Ammatinharjoittajalääkäri

Vaaliteemoja:
Erikoislääkäreistä ei tehdä käytön jälkeen poisviskattavia pelinappuloita tai biljardipalloja pussiteltaviksi
paisuvien hyvinvointikenttien loputtomasti vetäviin pusseihin. Lääkärien koulutusmäärän lisääminen ei ratkaise
mitään. Myönnetään avoimesti keskittämisen myötä ilmaantuneet ongelmat ja mietitään niihin ratkaisuja.
Asettamalla jyrkästi vastakkain julkinen ja yksityinen terveyden- ja sairaanhoito vedetään mattoa omien jalkojen
alta. Tehostetaan edunvalvontaa, pidetään se missä kuuluu olla!

Peltoniemi Suvi
•
•
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Lääketieteen lisensiaatti (reumatologiaan erikoistuva lääkäri), Degree in International Economics and
Management
Erikoistuva lääkäri, HUS, ja yksityinen ammatinharjoittaja, Mehiläinen

Vaaliteemoja:
Haluan vaikuttaa terveydenhuollon kehitykseen painottaen oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja inhimillisyyttä.
Toivon että valtuuskunnassa saataisiin erikoistuvien ja hiljattain erikoislääkäreiksi valmistuneiden ääni
kuulumaan paremmin. Erikoislääkärikoulutuksen oltava kaikkialla laadukasta ja erikoistuvia lääkäreitä kohdeltava
tasapuolisesti hyvistä työolosuhteista, seniorituesta ja työaikojen noudattamisesta huolehtien. Haluan myös, että
kliinisen työn ohessa voi halutessaan tehdä tutkimustyötä.
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Pohjonen Jussi
•
•

LL, sisätautien erikoislääkäri
Sisätautien erikoislääkäri, koulutusvastuulääkäri, Tays

Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL, Tampereen edunvalvontavaliokunta, puheenjohtaja
•
SLL, edunvalvontajaos, jäsen
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Valta Maija
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• LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri
• Vs. osastonylilääkäri, hematologian pkl., Turun kaupungin sairaalapalvelut
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkärien luottamusmies (Turun kaupungin sairaalapalvelut), JUKO, 2021• SLL valtuuskunta, jäsen, 2003–2006
• NLY paikallisosasto, pj. 2003–2004
Vaaliteemoja:
Julkisen sektorin sairaalalääkäreille on turvattava työolot, joissa jaksaa koko työuran. Siinä onnistumme
panostamalla hyvään ja moderniin johtamiseen, koulutusmahdollisuuksiin ja riittävään henkilökuntamitoitukseen.
Aktiivivapaat ja osa-aikatyö tulee ottaa käyttöön aiempaa paremmin. Työnantajan kannattaa satsata omien
lääkäreiden työoloihin. Inhimillinen työmäärä jättää aikaa oman työpaikan kehitystyölle.

Väänänen Antti
• Infektiosairauksien erikoislääkäri
• Osastonylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• LSHP:n pääluottamusmies
• Rovaniemen paikallisosaston johtokunnan jäsen
• Akavalaisten Lapin paikallisverkoston jäsen
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Vaaliteemoja:
Edunvalvonnassa on paljon haasteita, nyt kun SOTE aiheuttaa muutoksia organisaatioissa ja työnantajissa.
Palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä. Työhyvinvointiin tulee panostaa. Lääkäriliittoon tarvitaan myös Lapin
lääkäreiden edunvalvontaa.

Yliaska Iina
•
•

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri
Vs hallinnollinen apulaisylilääkäri, OYS Medisiininen tulosalue

Vaaliteemoja:
Virka-ajan ulkopuoliseen työhön liittyvissä päätöksissä tulisi enemmän kuulla aktiivisesti päivystäviä lääkäreitä!
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Suomen Psykiatrit -vaaliliitto
Mieli mukana!
Äänestä psykiatri vaikuttamaan terveyspolitiikkaan ja lääkärien edunvalvontaan.
Tutustu vaaliteemoihin www.psy.fi

Arajärvi Ritva
• LKT, perheterapeutti, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Ylilääkäri, HUS, psykiatria; Lääkärikeskus Aava
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton Psykiatrian alojen alaosaston puheenjohtaja
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Vaaliteemoja:
Psykiatria on näyttöön perustuva lääketieteen ala, jonka paikka on muiden lääketieteen erikoisalojen joukossa.
Lisää erikoistumispaikkoja psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen. Psykiatrien työolot ja päivystyskorvaukset
kuntoon, tehtävänkuva selkiytettävä. Hoitoketjut kuntoon perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon perustason matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja lisättävä psykiatriaa konsultoiden. Mielenterveyspalvelujen
resursseja ja palvelujen saatavuutta vahvistettava sotessa.

Golan Kristiina
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• LL, psykiatrian erikoislääkäri, EMBA
• Toimitusjohtaja, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtuuskunnan varajäsen, yksityissektorijaoksen jäsen
•
SELYn hallituksen ja valtuuskunnan jäsen
• Suomen Psykiatriyhdistyksen eettisen neuvoston jäsen (vv-14–19)
Vaaliteemoja:
Terveyspoliittinen vaikuttaminen on ainoa keino psykiatrien työmäärän, työolojen ja työnkuvan kohtuullistamiseen,
eikä sitä voi jättää pelkästään julkisten toimijoiden harteille. Nykytilanne on katastrofaalinen ja sen korjaaminen
vaatii vahvaa osaamista, uskallusta tehdä vaikeita päätöksiä – ja paljon ääntä. Lääkäriliitto on muutakin kuin aytoimija, Lääkäriliitto on kollegio. Me olemme kaikki samassa veneessä.

Hietala Elina
• Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys
• Erikoislääkäri Vanhan Vaasan sairaala
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2019–2021
• Suomen psykiatriyhdistyksen hallituksen jäsen 2020–2021
• SELYn valtuuskunnan jäsen 2019–2021
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Vaaliteemoja:
Työrauha, työturvallisuus ja mahdollisuus tehdä lääkärin työtä eettisesti kestävästi!
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Holma Irina
117

• LL, LT, psyk.el
• HUS Neuro, Päihde, Gero Psykiatria ol ja el Kampin Aava
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Suomen LL pääkaupunkiseudun paikallisosaston pj.
• Suomen LL Terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
• HUS, Psykiatrian toimialan varaluottamusmies
Vaaliteemoja:
Kliinisessä työssä v:sta 1991 psykiatriassa ja erikoistunut, tehnyt tutkimusta ja väitellyt psykiatrian alalta sekä
toiminut viime vuodet erilaisissa luottamustehtävissä. Psykiatrian asemaa pitää vahvistaa. Samalla yhteistyötä
muiden erikoisalojen ja perusterveyden kanssa pitää vahvistaa ja kehittää. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
vaikuttaminen on keskeistä. Päättäjien tietoon riittävästi informaatiota ajankohtaisista tilanteista kentältämme,
kehittämisen tarpeista ja muutosehdotuksia.

Korhonen Marie
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• LL 2006, LT 2014, lastenpsykiatrian erikoislääkäri 2017
• Osastonylilääkäri, HUS lastenpsykiatria, pienten lasten psykiatrian yksikkö
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2018• Lastenpsykiatriyhdistyksen hallituksen varajäsen 2020-, sihteeri 2016–2020
• Lääkäriliiton Psykiatrian alaosaston hallituksen jäsen 2019Vaaliteemoja:
Olen toiminut ensimmäistä kauttani Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsenenä. Luottamustyö on tuntunut erittäin
mielekkäältä. Tärkeitä teemoja ovat erityisesti psykiatrian alojen kasvava lääkäripula, perustason palveluiden
vahvistaminen ja sote-uudistuksen sisältö ja toteuttaminen, erityisesti mielenterveyspalveluiden osalta.
Edunvalvonnan näkökulmasta tärkeitä aiheita ovat mm. sairaalalääkäreiden palkkakehitys, päivystystyön
järjestäminen ja työn resursointi erityisesti työssä jaksamisen näkökulmasta.

Kähäri Leena
•
•
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Psykiatrian erikoislääkäri
Osastonylilääkäri, Tyks Psykiatria

Vaaliteemoja:
Psykiatrian lääkäreiden työhyvinvointia parannettava. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteistyötä
parannettava. Koulutusta perusterveydenhuollon psykiatriasta lisättävä. Konsultaatiotoimintaa on lisättävä
yleisterveyteen. Psykoterapiatarjontaa on monipuolistettava, siinä työterveyshuolto on hyvä suunnannäyttäjä.
Ratkaisuja jonojen purkuun, mikä kuormittaa lääkäreitä joka puolella, tavoitteena oikea-aikainen hoito.

Kärkkäinen Jukka
120
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• LT, OTK, psykiatrian erikoislääkäri, hallinnon erityispätevyys
• Psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntija / THL ja yksityissektori
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Suomen Psykiatriyhdistys: Hallituksen jäsen, varainhoitaja
• Suomen Lääkäriliitto: Valtion hallinto- ja valvontalääkärit -alaosaston johtokunnan puheenjohtaja
Vaaliteemoja:
Mielenterveyden ja psykiatrian alan ammattilaisten asemaa on vahvistettava tulevaisuuden sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Psykiatrien mahdollisuutta tehdä sujuvaa yhteistyötä perustason ammattilaisten kanssa
on parannettava. Erityisesti perusterveydenhuollon mielenterveysalan resursseja ja osaamista on lisättävä.
Kaikki julkisen ja yksityisen sektorin resurssit tarvitaan mielenterveystyöhön huomioiden myös päihdehäiriöt.
Hoitamaton mielenterveyspotilas on kallein potilas.
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Lahti Ilpo
• Psykiatrian erikoislääkäri, dynaamisen psykoterapian dosentti
• Yksityislääkäri, Turun YTHS:n mielenterveyden ylilääkärin työstä eläkkeellä.
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ent. pj.
• SELYn valtuuskunta

121

Vaaliteemoja:
Psykiatria yksi lääketieteen tukijaloista.
Perusterveydenhuoltoon ”matalan kynnyksen” psykiatrikonsultaatiot, säännöllinen psykiatrin ryhmätyönohjaus.
Erikoistuville mahdollisuus psykoterapiakoulutukseen.

Laitinen Reijo
•
•
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Psykiatrian erikoislääkäri, erityistason psykoterapeutti, teologian maisteri
Yksityislääkäri omassa yrityksessä

Vaaliteemoja:
Psykiatrian suurin ongelma on hoidon tarpeen ja tarjonnan välinen ristiriita. Nyt psykiatrisessa avohoidossa
väestöpohjat yhtä psykiatrian erikoislääkäriä kohtaan liikkuvat kymmentuhannen yläpuolella ja hoitajamäärät
on aliresursoitu. Tilanne ei korjaannu ennen kuin psykiatriaan saadaan koulutetuksi huomattava
määrä lisää erikoislääkäreitä. Biologista lääketiedettä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa on hyvin,
sosiaalilääketieteellinen ja erityisesti psykologinen puoli tarvitsee vahvistusta.

Vuola Tapani
•
•
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Psyk. el., seksuaaliterapeutti/Sexpo ry
Yksityispsykiatri; tohtorikoulutettava/Helsingin yliopisto.

Vaaliteemoja:
Psykiatripula uhkaa perusterveydenhuollonkin tukemista – ja perusterveydenhuollon aliresurssointi luo
pullonkauloja (psykiatriseen) erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon resursseista on huolehdittava, sillä
mielenterveystyöstä suurin osa tehdään siellä. Samaan aikaan psykiatreja on koulutettava lisää ja osaamista
levitettävä koko terveydenhuoltoon: somaattisellakin puolella suuri osa potilaista oikeastaan tarvitsee (myös)
mielenterveyteen tukea – ja se voi olla käynnin takanakin.

Vähämurto Timo
• Terveydenhuollon erikoislääkäri, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, Diplomi-insinööri (tuotantotalous),
terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispätevyys
• Vs. Osastonylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
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Vaaliteemoja:
Laatu edellä, potilas keskiössä! Hoidon laatu ja osaamisen kehittäminen kuntoon yleislääkärin ja spesialistien
yhteisellä osaamiskeskusmallilla.
Palveluprosessi- ja johtajaosaamista päätöksentekoon. Kokenut julkisorganisaatioiden uudistaja, pulssilla
lääkäreiden tulevaisuuden työelämästä.
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Työterveyslääkärit-vaaliliitto
Lääkäriliiton valtuuskunnassa vaikutamme työterveyslääkäreiden työoloihin ja edunvalvontaan. Työterveyshuoltoa on hyödynnettävä terveydenhuollon kehittämisessä. Työterveyshuollon erikoisala on
huomioitava tulevassa, arkeemme vaikuttavassa SOTE-muutoksessa. Työterveyslääkärin autonomiasta
ja työsuhdeturvasta on huolehdittava. Erikoisalana työterveyshuollon kiinnostavuuden tulee säilyä, ja
erikoistumisen työterveyshuoltoon on oltava sujuvaa.

Angervuori-Pursila Tuula
• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Vastaava työterveyslääkäri Finla Työterveys Oy
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Tampereen seudun työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen
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Vaaliteema:
Muuttuvassa työelämässä pitää pystyä palautumaan!

Juntunen Aulikki
•
•

Työterveyshuollon erikoislääkäri
Pirkanmaan vastaava työterveyslääkäri, Pihlajalinna.

Vaaliteemoja:
Tavoitteena työssään viihtyvä autonominen lääkäri privaattisektorilla joustavasti
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Kopperoinen Tuomas
•
•

Työterveyshuollon erikoislääkäri
Kehittäjäylilääkäri, Pihlajalinna
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Larkio Johanna
• LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Kesko konsernin johtava työterveyslääkäri
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
STLY:n hallitusjäsen ja taloudenhoitaja
• Kela työterveysfoorumin jäsen
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Vaaliteemoja:
Muuttuvassa yhteiskunnassa lääkäriprofession vahvistaminen ja terveyden lisääminen on tärkeää. Näihin
vaikutetaan päätöksenteolla

Lehtomäki Sanna
•
•

Työterveyshuollon erikoislääkäri
Savo-Karjalan vastaava työterveyslääkäri, Terveystalo

Vaaliteemoja:
Rohkea vaikuttaja ja välittävä kollega
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Martimo Kari-Pekka
• Työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, työterveyshuollon dosentti, vakuutuslääketieteen
erityispätevyys
• Osastonjohtaja, työeläkeyhtiö Ilmarinen
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton valtakunnallisen Työterveyslääkärit-alaosaston johtokunnan jäsen
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Vaaliteemoja:
Työterveyshuollon tulee näkyä Lääkäriliiton toiminnassa, oli kyse sitten osaamisemme hyödyntämisestä
terveydenhuollon kehittämisessä tai lääkäreiden etujen valvonnassa. Tämä onnistuu vain äänestämällä aktiivisia
työterveyslääkäreitä Lääkäriliiton valtuuskuntaan.

Matintalo Pirjo
• Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri Mehiläinen Työelämäpalvelut
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL yksityissektorijaos
•
SLL työterveyslääkärit alaosasto
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Vaaliteemoja:
Työterveyslääkärien edunvalvonta Lääkäriliitossa; työterveyshuollon erikoisala muistettava palvelujärjestelmää
kehitettäessä
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Pihlajamäki Minna
• LT, työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen, Työterveyslaitos, Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Duodecim, verkostovaliokunta
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Vaaliteemoja:
Ollaan yhdessä rakentamassa uutta SOTE-järjestelmää Suomeen kuuntelemalla ja huomioiden lääkäri
asiantuntijat. Kaikenikäisten, mukaan lukien työikäisten, sujuvat hoitokokonaisuudet on taattava.

Pöyhönen Arttu
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• LL, Itä-Suomen yliopisto, eMBA UEF
• Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri, Satucon Oy, Ylä-Savon sote -kuntayhtymä
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Iisalmen kaupunginvaltuutettu (kok.)
• Iisalmen Kokoomus ry varapuheenjohtaja
• Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry hallituksen jäsen
Vaaliteemoja:
Perusterveydenhuolto pelastetaan monella rintamalla: järkiperäistäminen tai leanaaminen, digitalisaatio,
vahva työterveyshuolto, julkiselle sektorille houkuttelevuutta, organisaatioiden hyvien käytäntöjen
vertailukehittäminen. HYTE-alueilla operatiivisten toimintojen yhtenäistämisen varmistaminen eikä liikaa
politikointia. arttupoyhonen.fi

Rannisto Satu
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, kouluttajalääkäri, tohtorikoulutettava
• Työterveyslääkäri Finla Työterveys Tampere
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
SLL hallituksen jäsen
•
SLL Työterveyslääkärit-alaosaston puheenjohtaja, Terveyspoliittinen jaos, Professiojaos
• Tampereen Seudun Työterveyslääkärit jäsen

134

Vaaliteemoja:
Työterveyshuolto kunniaan

Ruohola Esa
• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri /Pihlajalinna
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• Työterveyslääkärit alaosasto, varajäsen
• Valtakunnallinen johtokunta/ SLL
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Vaaliteemoja:
Työtä ja lääkäriyttä.
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Salonen Mika
• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyshuollon erikoislääkäri, Pirte Työterveys ja Pihlajalinna Etäklinikka
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosaston johtokunta
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Vaaliteemoja:
Somehuutelijasta Vastuunkantajaksi!

Stengård Jari
• Terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkäri, työlääketieteen lisäkoulutus
• Ylilääkäri (emeritus), Työterveyslaitos
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Terveyspoliittinen valiokunta (Tyks erva-alue)
• Työterveyslääkäri -lehden toimittaja
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Vaaliteemoja:
Lääkäreiden työolot kuntoon, yhteistyöllä.

Toom Minna
• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Apulaisylilääkäri, Pirte, Tullinkulman työterveys Tampere
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Tampereen seudun työterveyslääkärit ry:n pj,
• Lääkäriliiton Työterveyslääkärit-alaosaston johtokunnan jäsen
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Vaaliteemoja:
Työterveyslääkäreiden osaamista kannattaisi hyödyntää enemmän perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa.

Tuovila Janne
•
•

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Työterveyslääkäri/yleislääkäri, Oivallusvaara Oy

Vaaliteemoja:
Reconnecting with nature.
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Välitalo Ilkka-Petri
• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen Rovaniemi
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
•
Työterveyslääkäri alajaoston johtokunnan varajäsen
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Vaaliteemoja:
Terveydenhuollon pirstoutumista, tehottomuutta sekä työkyvyttömyyskustannuksia vastaan! Lääkäreiden
hyvien työolosuhteiden puolesta!

Vänni Toni
141

• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työterveyslääkäri, Terveystalo Kamppi / Kliininen opettaja, Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto
Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
• STM Työterveyshuollon neuvottelukunnan jäsen
• STLY hallituksen sihteeri
• USTLY hallituksen puheenjohtaja

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-25.10.

Vaikuta ja äänestä
SELYn ja Työterveyslääkärien
ehdokkaita 2-141
Tutustu tarkemmin ehdokkaisiin sely.fi/vaalit/ehdokasesittely/
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