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u Haartmanin sair. hammas-
hoitola, Myllypuron ham-
mashoitola, sivutoim. yks. vo 
Kruunuhaassa.
u SHL valtuusto 2010–, Helsin-
gin po hall. siht. 06–15. 
u Sote-uudistuksessa poti-
laan aito valinnanvapaus 
pitää turvata, myös yksittäi-
sillä vastaanotoilla pitäisi olla 
mahdollisuus toimia palvelun-
tuottajina. Hoitoon pääsyn 
pitää olla kaikille samanar-
voista ja mahdollista, myös 
lapsille, nuorille ja vanhuksille. 
Pitää huolehtia, että potilaan 
kokonaishoito toteutuu eikä 
hajaudu hallitsemattomaksi. 

tiina.aaltonen@hel.fi

2

Tiina 
Aaltonen
Helsinki

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

u Helsingin kaupunki
u HLKS (emäntä 2012,  pj 
2013), SHL hallitus opiskelija-
jäsen 2012–13
u Soteuudistus: suun ter-
veydenhuollon täytyy olla 
muiden peruspalveluiden 
rinnalla. Suun terveyden-
huollon palvelut täytyy olla 
kaikkien saatavilla – terveys-
erot eivät saa kasvaa.
Turvata ammattikunnan yh-
tenäisyys muutoksessa.

hanna.ahde@fimnet.fi

 3

Hanna-
Riikka 
Ahde
Helsinki

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys- 
keskushammaslääkärit (NHLY)

u Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirasto, 
terveys- ja päihdepalvelut, 
Suun terveydenhuolto
u Helsingin terveyskeskus-
hammaslääkärien luotta-
musmies
u Sote-ratkaisu suun 
terveydenhuollon osalta 
pitää saada selväksi, jotta 
turvataan arkipäivän työn 
hallinta ja jatkuvuus terveys-
keskushammaslääkäreille.

aija.kalmari@hel.fi
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Aija 
Kalmari
Helsinki

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

u Vantaan kaupunki ja 
OmaHammaslääkäri Tapiola
u Vantaan po pj 2016–, SHL 
valtuusto opisk. jäs. 89–91, 
HSH hallitus 05–11, ortodonti-
an jaoston hallitus, 10–11 vpj, 
12–15 rahastonhoitaja
u Hammaslääkärikunnan 
yhtenäisyyteen. Yhdessä 
olemme vaikuttavampia! 
Potilaiden tietoisuuden 
lisäämiseen suunterveyden 
merkityksestä osana koko 
kehon hyvinvointia. Ennalta-
ehkäisevän työn tärkeyden 
huomioimiseen ja potilaan 
omahoidon merkityksen ko-
rostamiseen. 

rekina.karhulahti@elisanet.fi
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Rekina 
Karhulahti 
Helsinki

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

Vaalipiiri 1, Manner-Suomi

u Vantaan kaupunki, Myyr-
mäen terveysasema
u Pohjois-Karjalan HS, po kou-
lutusvastaava ja hallituksen 
jäsen n. 10 v.
u Hammashoidon säilymi-
seen osana kokonaistervey-
denhuoltoa ja päättäjien 
tietoisuuteen suun merkityk-
sestä. Kattava hammashoito 
kaventaa väestön terveysero-
ja. Hammaslääkärien työllisyy-
teen, koulutusmääriä pitää 
seurata ja ennakoida työlli-
syyden mukaan. Laadukas 
tutkimus takaa laadukkaan 
koulutuksen ja laadukkaan 
hammaslääkärikunnan.

titta.kiiski@vantaa.fi
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Titta
Kiiski
Helsinki

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

u Espoon kaupunki, vastaa-
va hammaslääkäri Espoon-
lahden lähipalvelualue
u Kotkan HS, hallitus 2012–15
u Sote-uudistuksessa on 
turvattava hammaslääkä-
rien asema työhyvinvoinnin 
heikentymättä. Ennalta-
ehkäisevän työn asiakas-
maksujen maksuttomuus 
eli yhtenäistäminen perus-
terveydenhuollon kanssa 
edistäisi integraatiota perus-
terveydenhuoltoon väestön 
terveyserojen kaventuessa.
Hammaslääkärien osaami-
sen ylläpitäminen riittävillä 
koulutusmahdollisuuksilla.

maija.r.kinos@espoo.fi
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Maija 
Kinos
Vantaa

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

u Vastaava hammaslääkäri, 
Espoon kaupunki
u Naishammaslääkärit ry pj
u Sote-uudistus on suuri muu-
tos tulevina vuosina. Suun 
terveydenhuollon merkitystä 
osana ihmisen kokonaisterve-
yttä tulee pitää esillä kaikin 
tavoin. Samoin kuin koko am-
mattikuntamme niin terve-
yskeskuksissa kuin yksityissek-
torilla toimivien kollegoiden 
ammattitaitoa ja osaamista 
tulee hyödyntää laajasti, sillä 
nythän noin puolet ammatti-
kunnasta toimii yksityissektoril-
la. Potilaiden valinnanvapa-
us tulisi turvata eri keinoin.

maarit.linden@espoo.fi
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Maarit
Linden
Helsinki

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

u Siuntion kunta
u NHLY hallitus 2016–, SHL 
valtuusto opisk. 13–16, Es-
poon po hallitus 2015, Apol-
lonia hallitus opisk. 2012–14
u Valtuuston tulee pysyä 
tulevina vuosina SOTE-uu-
distuksen tuomissa muutok-
sissa mukana ja aktiivisella 
otteella edistää laadukkai-
den suun terveydenhuol-
lon palvelujen saatavuutta 
koko maassa sekä vaikuttaa 
siihen, että hammaslääkärei-
den ja erikoishammaslääkä-
reiden määrä tulevaisuudes-
sa vastaa tarvetta ja työolot 
säilyvät hyvinä.

jenny.lindstrom@fimnet.fi
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Jenny
Lindström
Espoo

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys- 
keskushammaslääkärit (NHLY)
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u Lohjan kaupunki
u Luottamusmies 2014–16, 
Länsi-Uudenmaan Hammas-
lääkäriyhdistyksen hallitus 
15–16. 
u SOTE-uudistuksessa liiton 
on tärkeää pitää puolta niin 
suunterveyden aseman kuin 
hammaslääkärien edunval-
vonnan osalta. Lisäksi uusien 
prosessien keskellä pitää 
muistaa lääkärin kliininen au-
tonomia sekä mahdollistaa 
potilaan hyvä kohtaaminen 
ja hoito. Erikoishammaslääkä-
ripalvelut on tärkeää turvata 
alueellamme, jossa on paljon 
ikääntyvää väestöä. 

elina.nordstrom@fimnet.fi
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Elina 
Nordström
Vihti

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys-
keskushammaslääkärit

u Vastaava hammaslääkä-
ri, Espoon kaupunki
u NHLY pj
u Sote-uudistukseen vai-
kuttaminen ja työelämää 
kohtaavat muutokset ovat 
mielestäni valtuuston seu-
raavien vuosien tärkeimpiä 
asioita. Unohtamatta nuor-
ten hammaslääkäreiden 
jaksamista muuttuvassa työ-
ympäristössä. Toivottavasti 
työtä tehdään tulevaisuu-
dessa yhtenäisenä ham-
maslääkärikollegiona kohti 
parempaa suunterveyttä 
kansallisesti.

nina.suontausta@fimnet.fi
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Nina
Suontausta
Espoo

Pääkaupunkiseudun ja 
Länsi-Uudenmaan terveys- 
keskushammaslääkärit (NHLY)

u Uudenkaupungin yhteis-
toiminta-alueen terveyskes-
kus; Turun kaupunki, opetus-
hammashoitola
u Juko luottamusmies yli 20 
vuotta 
u Sote-uudistuksen myötä 
muuttuu toimintaympäristö.
Pitää yrittää vaikuttaa uudis-
tuksen valmisteluun ja tuoda 
esille suun terveydenhuollon 
merkitys. Ympäristön, työn-
antajapuolen, muuttuessa 
pitää valmistautua edunval-
vonnan uusiin haasteiisiin.
Koulutuksen ja opetuslaitos-
ten riittävään resursointiin 
pyrittävä vaikuttamaan.

antti.helminen@ 
uusikaupunki.fi
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Antti 
Helminen
Uusikau-
punki

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveys-
keskushammaslääkärit

u Terveyskeskushammas-
lääkäri, Tampereen kau-
punki
u HLKS taloussihteeri opiske-
luaikana
u Potilaan kustannusten 
pitää olla kohtuulliset, jotta 
hoidossa käydään ja hoito 
voidaan toteuttaa mielek-
käästi sekä potilaan että 
lääkärin näkökulmasta.

jarkko.kalliala@gmail.com
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Jarkko 
Kallliala
Tampere

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveyskes-
kushammaslääkärit (NHLY)

u Lempäälän kunta
u Tampereen HS sihteeri 
2015–, OHLK pj 2013, SHOL 
rahastonhoitaja 2013–15
u – Kliininen autonomia on 
säilyttävä.
– Työpaineiden tulee pysyä 
kohtuullisina, resursseja on 
oltava riittävästi, ja työajois-
sa tulee olla joustavuutta 
elämäntilanteiden mukaan. 
– Työpaikkojen säilyminen 
"tulevaisuuden terveyskes-
kuksissa" vetovoimaisina.

johanna.kartano@fimnet.fi
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Johanna 
Kartano
Lempäälä

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveys-
keskushammaslääkärit

u Turun kaupunki  
(vastaava hammaslääkäri)
u –
u Valtuuston tulee pitää 
huolta suun terveydenhuol-
lon asemasta osana tervey-
denhuoltoa. Erityisesti sote-
uudistuksen yhteydessä on 
tärkeää löytää kilpailukykyi-
set ratkaisut suun tervey-
denhuollon toteuttamiseksi 
siten, ettei toiminta ajaudu 
pelkästään päivystysluon-
toiseksi. Julkista keskustelua 
ja tiedotusta suuntervey-
den merkityksestä terveyttä 
edistävine neuvoineen on 
pidettävä yllä eri medioissa. 

ona.lehtovaara@turku.fi
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Ona 
Lehtovaara
Rusko

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveys-
keskushammaslääkärit
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u Rauman kaupunki, suun 
terveydenhuolto
u Luottamusmies, Tampe-
reen kaupunki 2008–2010 , 
varaluottamusmies Rauman 
kaupunki 2010– 
u Valtuuston tulee vaikut-
taa siihen, että hammas-
lääkärit pysyvät yhtenäise-
nä, kollegiaalisena ryhmä-
nä tulevien sote-muutosten 
paineessa. Valtuuston pitää 
tukea yksittäisten hammas-
lääkärin pyrkimyksiä tarjota 
hyvää hoitoa muutosten 
keskellä resurssien pienen-
tyessä.

jussi.louhivaara@rauma.fi
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Jussi 
Louhivaara
Rauma

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveys-
keskushammaslääkärit

u Porin perusturvakeskus
u SHL valtuusto jäsen, liiton 
virkasektorin paikallisedus-
taja
u Työhyvinvointi. Miten 
auttaa hammaslääkäreitä  
jaksamaan yhä kiristyvässä, 
stressaavassa työtilantees-
sa.

marjaana.nummi@fimnet.fi
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Marjaana 
Nummi
Pori

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveys-
keskushammaslääkärit

u Sysmä (Siuntio 2017 asti)
u I love suu -kampanjan 
suunnitteluryhmä, koulu-
tusasiamies LU:n hml-seura, 
NHLY
u Tuoda esille eri tavat teh-
dä hammaslääkärin työtä, 
kenttä muuttuu jatkuvasti! 
Kannustaa valtakunnalli-
seen väestön suuntervey-
den edistämiseen. 

lilli.rantahakala@gmail.com
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Lilli 
Ranta-
hakala
Sysmä

Hämeen, Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen terveyskes-
kushammaslääkärit (NHLY)

u YTHS Töölö; Myyrmäen 
hammaslääk.as. ammatin-
harj.; PKSSK Honkalampikes-
kus (ostopalveluhml)
u SHL hallitus 12–
u Valtuuston keskeisimpiä 
tehtäviä on herkkä rea-
gointi ammattikunnassa ja 
yhteiskunnassa tapahtuviin 
muutoksiin. Sotelakeja ja -toi-
mintamalleja uudistettaessa 
on huolehdittava, etteivät 
alueelliset tai sosiaaliset erot 
ole esteinä suun terveyspal-
velujen saatavuudelle. On 
myös huolehdittava, etteivät 
eri sektorien hammaslääkärit 
joudu eriarvoiseen asemaan.

sirkkubrander@hotmail.com
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Sirkku 
Brander
Vantaa

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Itä-Savon shp, Savonlin-
nan hammashoitola
u SHL valtuusto 07–12, vara-
valtuutettu 13–16; terveys-
keskusvaliokunnan jäsen 
07–, Jukon pääluottamus-
mies Itä-Savon shp, SHL vir-
kasektorin paikallisedustaja
u Tärkeintä on hammas-
lääkäreiden työllisyystilan-
teen, ammatin arvostuksen 
ja ansiotason turvaaminen 
muuttuvissa sote-kuvioissa. 
Samoin kollegakunnan 
yhtenäisyyden ja hyvän 
työilmapiirin eteen täytyy 
tehdä töitä.

marja-leena.grohn@fimnet.fi
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Marja- 
Leena 
Gröhn
Savonlinna

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Eksote, Lappeenranta
u SHL valtuusto varajäsen 
2013–16, Etelä-Saimaan po 
hallitus 2016–, Apollonian psy-
kolog. jaoston hallitus 2016–
u Hammaslääkäriliiton tär-
kein tehtävä tulevina vuosina 
on, että hammaslääkärit 
pääsevät itse vaikuttamaan 
siihen, miten suun terveyden-
huolto toteutetaan sote-
uudistuksessa. Liiton on myös 
tärkeää ylläpitää ammat-
tikuntamme yhtenäisyyttä, 
ammattietiikkaa ja kollegiaa-
lisuutta koventuneesta kilpai-
lusta ja toimintaympäristön 
muuttumisesta huolimatta.

katri.hyvarinen@fimnet.fi
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Katri 
Hyvärinen
Lappeen-
ranta

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Polvijärven terveyskeskus
u Kainuun HS hallitus 85–10;
virkasektorin paikallisedus-
tajana 92–09; kaksi kautta 
paikallistoiminnan valiokun-
nan jäsenenä 2000-luvulla; 
Pohjois-Karjalan HS hallitus 
2010–; Jukon luottamusmies 
ja Akavan alueverkosto 04– 
u Sote-uudistus kunnialla 
maaliin suun terveyden-
huollon osalta. Maakun-
nallisen Siun soten kautta 
valtakunnalliseen sote- 
uudistukseen, jossa töitä 
riittää kaikille hammaslää-
käreille sektorista ja maan-
kolkasta riippumatta.

pertti.harkonen@fimnet.fi
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Pertti 
Härkönen
Liperi

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Kuopion terveyskeskus 
u SHL valtuusto opiskelijajä-
sen, Pohjois-Savon po halli-
tuksen opiskelijaedustaja
u Valtuuston on toimillaan 
pyrittävä turvaamaan suun 
terveydenhuollon asema 
muuttuvassa sosiaali- ja 
teveydenhuollon palve-
lujärjestelmässä – ja näin 
ollen takaamaan potilai-
den oikea-aikainen hoitoon 
pääsy. Toiminnassa on 
myös etsittävä keinoja lisätä 
kansalaisten tietoisuutta 
suun terveyden ja sairauksi-
en vaikutuksista yleistervey-
teen. 

minna.jakonen@gmail.com
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Minna 
Jakonen
Kuopio

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit
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u Mikkelin kaupunki
u Suur-Savon hl-seura 
1998–, luottamusmies 2005–, 
TKHLY koulutustoimikunta 
2010–2014, TKHLY hallitus 
2014–, terveyskeskusvalio-
kunta 2016–
u Suun terveydenhuollon 
tulee säilyä tasavertaisena 
ja kehittyvänä osana perus-
terveydenhuoltoa ja myös-
kin erikoissairaanhoitoa. 

virpi.laine@mikkeli.fi
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Virpi
Laine
Mikkeli

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u JYTE/Huhtasuon ham-
mashoitola
u SHL valtuusto 2004–14,
SHL hallitus 2015–
u Valtuusto päättää liiton 
tulevan suunnan niin sote-
uudistuksessa kuin terveys-
poliittisissa linjauksissa. Luo 
yhtenäisen ammattikunnan 
edellytykset jatkossakin.

minna.marttila@jkl.fi
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Minna 
Marttila
Jyväskylä

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u OYS Hammas- ja suusairau-
det/yksityishammaslääkäri
u SHL valtuusto, Etelä-Sai-
maan HS hallitus
u - Eri sektoreiden yhteistyön 
vahvistaminen.
- Erikoishammaslääkäreiden 
entistä tasaisempi alueellinen 
jakautuminen.
- Ruuhka-Suomen ulkopuolis-
ten alueiden palvelutuotan-
non turvaaminen.
- Tasa-arvoinen edunvalvonta 
yksityissektorin, sairaala- ja ter-
veyskeskushammaslääkäreille.
- Suunterveyden merkityksen 
nostaminen samalle tasolle 
muun terveyden kanssa.

vuokko.ottavainen@fimnet.fi
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Vuokko 
Ottavainen
Lappeen- 
ranta

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Med Group Hammas-
lääkärit Oy: työsuhteinen, 
Attendo Oy: päivystysham-
maslääkäri
u ESHS ry. pj
u Valtuuston pitää pyrkiä 
vaikuttamaan siihen, että 
yksityissektorilla työskente-
levä solo-hammaslääkäri 
pystyy toimimaan kilpailuky-
kyisesti suuressa sote-muu-
toksessa.

minna.pellinen1@pp.inet.fi
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Minna 
Pellinen
Imatra

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Äänekosken kaupunki ja  
PlusTerveys Oy: Hammas-
Sirkku
u Ainejärj. Dentina (KY), SHOL, 
Kansanterveystieteen jaoston 
hallitus –89, SHL valtuusto 
2010–12, 14–; Keski-Suomen 
po hallitus, Akavan Keski-Suo-
men aluejohtoryhmä 2012–
u – Ihminen edellä, ei orga-
nisaatio
– Esimies- ja alaistaidot koros-
tuvat
– Purentaelimen kokonaisuus 
fokukseen tasaisesti koko 
maassa yhdessä kaikkien 
suunterveyden alan toimijoi-
den yhteistyönä 

tuula.raitanen@plusterveys.fi
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Tuula 
Raitanen
Jyväskylä

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Kliininen opettaja, Itä-
Suomen yliopisto
u Oulun HS hallitus 2009–
2014, SHL koulutuspoliittinen 
vlk, opisk. jäsen 2004–05
u Opiskelijoiden sisäänoton 
suhteessa vuosittain laillis-
tettavien uusien hammas-
lääkäreiden määrään sekä 
eläköitymiseen tulisi olla 
sellaisella tasolla, että val-
mistuvat hammaslääkärit 
työllistyvät myös tulevaisuu-
dessa. Tätä tulee seurata 
aktiivisesti, koska asiaan liit-
tyvien päätösten ja toimien 
vaikutukset näkyvät viiden–
kuuden vuoden viiveellä.

tuomas.saxlin@icloud.com
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Tuomas 
Saxlin
Kuopio

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Siilinjärven terveyskeskus, 
Kuopion Hammaskulma
u OHLK:n pj 05–06, Pohjois-
Savon po:n hallituksessa 
10–, JUKO:n vplm 11–
u Tuleva valtuustokausi 
tulee olemaan merkityk-
sellinen hammaslääkärien 
edunvalvonnan sekä suun 
terveyden edistämisen suh-
teen sote-suunnitelmissa, 
maakuntien näkökantojen 
esilläpito päätöksien teossa 
on tärkeää.

anna-maija.tiihonen@
siilinjarvi.fi
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Anna-
Maija 
Tiihonen
Kuopio

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit

u Hammaslääkäriasema 
Densens (Jyväskylä ja Jäm-
sä), Pertunmaan terveyskes-
kus ja Jämsän terveyskeskus
u SHL valtuusto, Keski-Suo-
men po pj, yksityispraktikko-
valiokunta
u –

pasi.tilander@fimnet.fi
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Pasi 
Tilander
Muurame

Savon, Karjalan ja Keski-
Suomen hammaslääkärit
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u Oral Rovaniemi Suusepät
u P-S HS sihteeri  2002–2007
SHL varavaltuutettu 2013–
2016
u Liiton linjauksiin ja edun-
valvontaan kuuntelemalla  
jäsenten näkemyksiä laa-
jasti. Yksityissektorin asema 
turvataan tulevissa muutok-
sissa. Potilaan valinnanmah-
dollisuus toteutuu. Pitkät 
hoitosuhteet.

anneli.ahvenjarvi@gmail.com
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Anneli 
Ahvenjärvi
Rovaniemi

Pohjoisen liitto

u Ylihammaslääkäri, 
Kainuun keskussairaala, 
Kajaani
u Kainuun HS pj.
u Valtuustokauden tärkein 
tehtävä on seurata suunter-
veyden asemaa sote- 
uudistuksessa ja samal-
la myös työntekijöiden 
tilannetta edunvalvonnan 
näkökulmasta.
Molempien sektoreiden 
julkinen ja yksityinen olisi 
voitava työskennellä myös 
uudistuneessa sotessa.

paivi.elfving@kainuu.fi
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Päivi 
Elfving
Kajaani

Pohjoisen liitto

u Laihian hammashoitola
u –
u Vaatia sote-uudistuksessa 
suun terveydenhuollon pal-
velujen saatavuutta vähin-
tään nykytasolla kaikkialla 
Suomessa. Hammaslääkä-
reiden työelämän laatuun 
ja työhyvinvointiin panos-
taminen etenkin julkisella 
sektorilla, että jokainen voisi 
tehdä kunnolla sitä työtä, 
johon on saanut koulutuk-
sen.

riitta.kahra@vaasa.fi
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Riitta 
Kahra
Laihia

Pohjoisen liitto

u Terveystalo Oulu, Erikois-
hammashoito OYS/Coronaria 
Kuusamo. Vv. Oulun kaupun-
ki/Sehy v. 2016 loppuun.
u THL kooditoimikunta 07–09, 
Oulun HS koulutustoimikun-
nan pj. 12–15
u Tärkeimpänä pidän eri 
sektoreilla toimivien hammas-
lääkärien aseman varmis-
tamista sote-uudistuksessa. 
Tärkeää on työskennellä yli 
oman sektorin, organisaati-
on ja intressien. Koulutusta 
ja yliopistoja on tuettava. 
Vahva ammatillinen osaami-
nen mahdollistaa yhtenäisen, 
laadukkaan ja kustannuste-
hokkaan hoidon.

tiina.johanna.kainulainen@
gmail.com
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Tiina 
Kainulainen
Oulu

Pohjoisen liitto

u Tornion Kaupunki
u Pohjois-Suomen HSH hallitus 
97–07, SHL lapin po hallitus 
97–, Akavan luottamusmies 
96–03, varapääluottamusmies 
JUKO 04–15, pääluottamus-
mies JUKO 15–, SHL järjestövlk 
01–12, pj. 05–12, SHL valtuusto 
01–04,13–16, SHL hallitus 05–12
u Tärkein vaikuttamisen 
kohde tällä hetkellä on sote-
uudistus. Valtuuston tulee vai-
kuttaa siihen, että hammas-
lääkäreiden työolosuhteet ja 
palkkaus pysyvät tai parantu-
vat soteuudistuksen mukana 
koko Suomessa. Ammattikun-
nan yhtenäisyys on tärkeä 
tulevissa muutoksissa.

jarmo.lahti@fimnet.fi
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Jarmo 
Lahti
Tornio

Pohjoisen liitto

u Ylivieskan hammashoitola
u –
u Valtuuston tulee huolehtia 
muutoksen vuosina edun-
valvonnasta, mutta samalla 
olla asiantuntijana potilaan 
puolella turvaamassa hyvää 
hoitoa. Suun terveydenhuol-
lon palvelut tulee säilyttää 
jatkossakin osana potilaan 
muita terveydenhuoltopalve-
luita ja valtuuston tulee ajaa 
tätä tiivistä yhteyttä. Hoito-
menetelmien kehitys ja uu-
den tutkitun tiedon soveltami-
nen käytäntöön edellyttävät 
hammaslääkäreiltä jatkuvaa 
täydennyskouluttautumista.

jaana.k.mannisto@kalliopp.fi
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Jaana 
Männistö
Ylivieska

Pohjoisen liitto

u Kurtenian Hammaslääkärit
u SHL:n yksityissektorin pai-
kallisedustaja, varavaltuu-
tettu 2013–2015, valtuutettu 
vuodesta 2016
u Kaikille tulisi taata laadu-
kas ja oikea-aikainen suun 
terveydenhuolto ennalta-
ehkäisyä unohtamatta. Eri 
kokoisten yritysten mahdol-
lisuudet tarjota suun tervey-
denhuollon palveluita tulisi 
turvata. Lasten suunterve-
ydestä huolehtiminen on 
sijoitus tulevaisuuteen.

liisa.neitiniemi@fimnet.fi
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Liisa 
Neitiniemi
Vaasa

Pohjoisen liitto

u Kokkolan terveyskeskus 
ja 5 tuntia viikossa PlusTer-
veydellä
u Keski-Pohjanmaan pai-
kallisosaston pj, SHL valtuus-
to 2007–
u Näkisin, että liitolla on 
seuraavan valtuustokau-
den aikana kaksi suurta 
haastetta: suun terveyden-
huollon puolesta toimimi-
nen sote-uudistuksessa ja 
koulutusmäärien tasapai-
noon saattaminen. Valtuus-
ton tehtävänä olisi ideoida 
järkeviä ratkaisuja ja tukea 
liiton toimihenkilöitä toimis-
saan.

tomas.patt@fimnet.fi
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Tomas 
Pått
Kokkola

Pohjoisen liitto
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u Erikoistuva hammaslää-
käri, Oulun yliopistollinen 
sairaala ja Oulun kaupunki, 
ammatinharj. Terveystalo
u NHLY hallitus 2016
u – Nuoren hammaslääkä-
rin ammatillisen kehityksen 
tukeminen ja palautteen 
saaminen omasta työstä.
– Nuoren hammaslääkärin 
näkökulman ja aseman 
huomioiminen palvelujärjes-
telmän muutoksessa.
– Erikoistumiskoulutuksen 
tukeminen myös pienem-
millä paikkakunnilla ja sen 
laadun varmistus, tasa-ar-
voisuus ja läpinäkyvyys.

riinaryt@gmail.com
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Riina 
Rytivaara
Oulu

Pohjoisen liitto

u Oma vastaanotto Kauha-
joella
u SHL valtuuston jäsen
u Kahtena peräkkäisenä 
valtuustokautenani on eri 
työnantajien ja työpaikkojen 
kirjo laajentunut eksponenti-
aalisella vauhdilla. Tämä luo 
haasteita ammattikuntam-
me yhtenäisyydelle. Korkea 
järjestäytymisasteemme 
kumminkin auttaa. Ammatti-
kuntamme on pieni tervey-
denhuollon kentässä, mutta 
liputetaan kansalaisten suun 
terveyden puolesta. Pian 
saattaa tulla aika, jolloin 
koulutusmääriä tarkistetaan, 
alaspäin!

veka1@sci.fi
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Veka 
Terävä
Seinäjoki

Pohjoisen liitto

u Oulun kaupungin opetus-
hammashoitola ja suun eri-
koishoidon yksikkö sekä Oral 
Hammaslääkärit, Oulu
u Oulun HS vpj, Apollonian 
prot. ja pur. fys. jaoston vpj
u Hammaslääkärien palk-
katason säilyminen on 
varmistettava muutosten 
keskellä. Työhyvinvointi on 
toinen keskeinen asia, josta 
tulee huolehtia. Muuttuvas-
sa terveydenhoitojärjestel-
mässä on huomioitava myös 
yksityissektorin tarjoama 
kapasiteetti ja osaaminen. 
Sekä pienellä toimijalla että 
isolla ketjulla on roolinsa.

petritiilikainen24@gmail.com

42

Petri  
Tiilikainen
Oulu

Pohjoisen liitto

u Koskelan hammaslääkäri-
asema Oy
u Hammaslääkärien työnan-
tajayhdistyksen hallitus 2013–, 
Helsingin po hallitus 2015–, 
varapj 2016–
u Tulevan valtuustokauden 
aikana toteutetaan palvelu-
rakenneuudistus. Muutosten 
keskellä valtuuston tulee pyr-
kiä vaikuttamaan hammas-
lääkärien työn toimintaedel-
lytysten turvaamiseen kaikilla 
sektoreilla, pieniä yrityksiä ja 
ammatinharjoittajia unohta-
matta. Uudistuksissa potilaan 
laadukkaan hoidon tulee olla 
päätöksenteon lähtökohta.

sanni.aho@fimnet.fi
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Sanni 
Aho
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u PlusTerveys Oy – Karjaan 
Hammas, PlusHälsa Ab – 
Karis Tand
u SHL valtuusto 2013–, halli-
tus 2000–11 (pj 06–11); CED 
hallitus 2010–, Länsi-Uuden-
maan po (mm. pj 91–94), 
Länsi-Uudenmaan Ham-
maslääkäriyhdistys 87–93.
u Valtuuston suurin haas-
te ja tärkein tehtävä tulee 
olemaan koko hammas-
lääkärikunnan edunvalvon-
nan näkökulmasta tulevan 
sote-uudistuksen ratkaisuihin 
vaikuttaminen ja jäsenistön 
tukeminen uudistuksen toi-
meenpanovaiheessa. 

pirkko.gronroos@plusterveys.fi
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Pirkko 
Grönroos
Raasepori

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Yksityishammaslääkäri Por-
voo, opetushammasklinikka 
Helsinki 
u SHL valtuusto, Itä-Uuden-
maan HS pj. 
u Elämme suurten muutos-
ten aikaa. Hoitoautonomia ja 
hammaslääkärien riippumat-
tomuus ovat ammattikun-
tamme hyvinvoinnin takuita 
sektorista riippumatta. Tämä 
on edunvalvonnan keskiössä 
koko ajan, mistä hyötyvät 
niin potilaat kuin yhteiskunta. 
Hammaslääkärisopimus on 
nuorten hammaslääkärien 
turva ja preferenssi palkkata-
sosta muille.

tuomas.heikinheimo@fimnet.fi
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Tuomas 
Heikin-
heimo
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit
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u Myyrmäen Hammaslääkäri-
asema, yrittäjähml 
u HSH (vpj 97, pj 98–00), SHL 
valtuusto 01–10, hallitus 11–, 
paikallistoiminnan vlk pj 16– 
u SOTE-uudistuksessa on 
tärkeä vaikuttaa siihen, että 
päättäjät sekä kansalaiset 
ymmärtävät suunterveyden 
merkityksen osana yleisterve-
yttä. Suun terveydenhoidon 
tulee säilyä osana julkisesti 
rahoitettuja terveydenhoito-
palveluja. Koko hammaslää-
kärikunnan resurssit tarvitaan 
käyttöön ja erikokoisten pal-
veluntuottajien toiminta on ol-
tava mahdollista jatkossakin.

piahelander.myyrmaki@
gmail.com
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Pia 
Helander
Tuusula

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Stoma Forum hammas-
lääkäriasema ja YTHS
u Apollonia Suugeriatrian 
jaoston hallituksen jäsen
u Valtuuston on vaikutetta-
va voimakkaasti suuntervey-
den puolesta sote-malleissa. 
Tämä on nähtävä koko 
suunterveyden sektorin yh-
teisenä asiana. Yksityispuo-
lella on erityisesti vaikutet-
tava siten, että kaikenlaiset 
toimijat voivat yhdenvertai-
sesti osallistua kilpailutuksiin. 
On mahdollistettava myös 
pienten vastaanottojen elin-
mahdollisuudet ja yhdenver-
taisuus.

jaana.honkanen@ 
fimnet.fi
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Jaana 
Honkanen
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Gasellin Hammaslääkärit
u SHL valtuusto, liiton yksi-
tyissektorin paikallisedustaja 
Helsingissä
u Terveydenhoitoala 
muuttuu tavalla, jota nyt on 
vaikea ennakoida ja johon 
vaikutusmahdollisuutemme 
ovat rajalliset. Kaikkein tär-
keintä tässä myllerryksessä 
on pitää huolta hammas-
lääkärikunnan yhtenäi-
syydestä ja luoda yhteisiä 
tavoitteita. Muuten emme 
pysty etujamme ajamaan.

matti.jokinen@fimnet.fi
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Matti 
Jokinen
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Apollonian Hammaslääkärit
u HSH ry:n hallitus; SHS Apol-
lonian hallitus, SHL valtuusto, 
Helsingin po hallitus
u Liitolla on tärkeä rooli, kun 
päätetään toimintatavois-
ta SOTE-päätösten jälkeen. 
Myös pienten asemien ja 
yksittäisten ammatinharjoit-
tajien toiminta ja toiminnan 
kannattavuus täytyy turvata. 
Liiton tulisi vaikuttaa siihen, 
etteivät muutokset aiheuta 
lisäkustannuksia ja investointi-
paineita. Potilaiden valinnan-
vapaus on myös tärkeä asia, 
jonka toteutumista liiton tulee 
edistää.

tuire.kaitila-tarvainen@
fimnet.fi
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Tuire 
Kaitila-
Tarvainen
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u PlusTerveys Oy, hammas-
lääkäri ja lääketieteellinen 
johtaja
u SHL valtuusto, Apollonian 
toiminnantarkastaja
u Ylivoimaisesti suurin 
haaste on sote-uudistuk-
sen tuomien muutosten 
integroiminen ammatti-
kuntamme toimintaan. Nyt 
käytettävissä olevan tiedon 
mukaan alamme pelikenttä 
tulee muuttumaan melko 
rajusti. Tässä liitolla on paitsi 
jäsentensä edunvalvonnas-
sa myös vaikutusvaltaisena 
kannanottajana ja lausun-
nonantajana tärkeä rooli. 

kaj.karlsson@plusterveys.fi
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Kaj 
Karlsson
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Kulmahammas, Ylöjärvi
u Tampereen HS 2012– (pj 
2015), yksityissektorin paikal-
lisedustaja 2016–
u SOTE-uudistuksessa suun 
terveydenhuollon tulee olla 
tasavertaisessa asemassa 
muun terveydenhuollon kans-
sa. Myös pienten yksityisten 
suun terveydenhuollon toimi-
joiden rooli palveluntuottajina 
on mahdollistettava. Muu-
toksen keskellä kollegakun-
nan yhtenäisyyden merkitys 
korostuu. Kollegiaalisuutta 
tulee arjessa korostaa. Vain 
yhdessä saamme äänemme 
kuuluviin.

anna.liukkonen@fimnet.fi
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Anna 
Liukkonen
Tampere

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Yksityisvastaanotto 
Tampereella, perjantaisin 
Hämeenlinnassa
u Hämeenlinnan HS: sihtee-
ri 1991–1994, pj 1995–2010, 
rahastonhoitaja 2011–;     
Hämeenlinnan po: yksityis-
puolen paikallisedustaja 
2015–
u Sote-uudistus tulee 
muuttamaan itse kunkin 
toimenkuvaa. Muutosten 
melskeessä valtuuston tulee 
valvoa paitsi hammaslää-
kärien etuja myös kollegi-
aalisuutta ja yhteenkuulu-
vaisuutta ammattikunnan 
sisällä.

riikka.lukjanow@gmail.com
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Riikka 
Lukjanow
Hämeen- 
linna

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u PlusTerveys Siltapuisto,  
Lahti
u SHL valtuusto 2013–2016
u Mielestäni valtuuston 
tulee ajaa niin yksityisen 
kuin julkisen puolen ham-
maslääkäreiden etuja 
tasapuolisesti kohti tulevaa 
SOTE-uudistusta. Valtuuston 
on tärkeää huomioida jä-
senten työskentely molem-
milla sektoreilla samanaikai-
sesti. Valtuuston tehtävä on 
tiedottaa jäsenille tulevista 
muutoksista niin markki-
noiden kuin työsuhteiden 
osalta.

harri.parikka@plusterveys.fi
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Harri 
Parikka
Vantaa

Suomen  
yksityishammaslääkärit
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u Oma vastaanotto Denta-
Mari Oy 1994–
u Espoon seudun paik.os. 
hallitus, pj 15–, SHL varaval-
tuutettu 13–16.
u Tärkeintä on koko väestön 
pitäminen julkisesti tuetun 
hoidon piirissä. Yksityissektorin 
asema on turvattava muu-
toksissa siten, että palveluja 
voi tarjota ilman hintakil-
pailuun tai ostopalveluihin 
pakottamista. Haluan pitää 
myös pk-yritysten puolta 
toimintaedellytyksiemme säi-
lyttämiseksi. Laadukas hoito 
oikeaan aikaan, sujuvasti ja 
ilman raskasta byrokratiaa.

mari.peltola@fimnet.fi
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Mari  
Peltola
Espoo

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Oral Hammaslääkärit, 
Pori 
u SHL valtuusto
u Koko ammattikunnan 
työllisyyden turvaamiseen 
sote-muutoksen myller-
ryksessä. Hammaslääkäri-
en aseman turvaaminen 
uusien toimijoiden kanssa: 
asemat ovat vauhdilla 
ketjuuntumassa, hammas-
lääkärin työsuhde ketjuase-
malla joko palkansaajana 
tai ammatinharjoittajana 
pitäisi pystyä säilyttämään 
ammatillisesti itsenäisenä.

nina.rauhala@fimnet.fi
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Nina 
Rauhala
Pori

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Oma solovastaanotto, 
Kangasala
u Tampereen Hammaslää-
käriseura pj, SHL valtuusto 
2013–, hallitus 2014–, yksityis-
praktikkovaliokunta
u Valtuuston tulee vaikut-
taa Hammaslääkäriliiton 
kautta siten, että myös tule-
vaisuudessa hammaslääkä-
reillä on mahdollisuus toimia 
itsenäisinä ammatiharjoit-
tajina ja säilyttää kliininen 
autonomia. 

mika.rasanen1@gmail.
com
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Mika 
Räsänen
Tampere

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Oma vastaanotto Ham-
mastohtorit
u SHL valtuusto 2013–
u Vaikutus sosiaali- ja ter-
veysuudistuksen tuomiin 
muutoksiin säilyttämällä ja 
kehittämällä ammattikun-
nan asemaa ammatillisella 
asiantuntemuksella sekä 
vaikuttaa koulutusmäärien 
muutoksiin riittävän no-
pealla tavalla ja kehittää 
terveysvalistuksen saavutet-
tavuutta paremmaksi.

jussi.savela@hammastohtorit.fi
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Jussi 
Sävelä 
Pori

Suomen  
yksityishammaslääkärit / 
Terve suu elämän asia

u Hammaspiste, Turku
u Turun HS 95–04 pj. 98–99, 
Hammaslääkäriliiton yksityis-
praktikkovaliokunta 2005–, 
SHL valtuusto 2013–2016
u Valtuuston pitää edes-
auttaa omilla kannan-
otoillaan ja toiminnallaan 
kollegakunnallemme hyvä 
työllisyystilanne myös tulevi-
na vuosina sekä varmistaa, 
että kaikki hammaslääkärit 
voivat toimia tasavertaisina 
palveluntuottajina tulevas-
sa suun terveydenhuollossa 
riippumatta työskentely-
sektorista tai vastaanoton 
koosta.

heikki.tursas@pp.inet.fi
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Heikki 
Tursas
Raisio

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Yliopistohammasklinikka, 
kliininen opettaja, Helsingin 
kaupunki; HAMMAX-ham-
maslääkärit, yksityisham-
maslääkäri, Helsinki
u Mm. SHL valtuusto 2004–, 
Apollonian suuger. jaoston 
pj 2011–, Apollonian prot. ja 
purfys. jaoston pj 02–05, 
u Valtuuston tulee vaikut-
taa siihen, että hammas-
lääkärin ammatin arvostus 
säilyy hyvänä jatkossakin 
ja arvostuksen tulee näkyä 
myös palkkauksessa ja 
ansiotasossa. Hammaslää-
kärin tulee voida olla ylpeä 
omasta työstään!

pauli.varpavaara@fimnet.fi
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Pauli 
Varpavaara
Helsinki

Suomen  
yksityishammaslääkärit

u Yrittäjähammaslääkäri,  
Vihdin hammaslääkäriasema 
u HSH taloudenhoitaja 05–11, 
HLKS opintosihteeri 97–00
u - Opiskelijamääriä pitää vä-
hentää, että kaikille on töitä.
- Hammaslääkäriliiton ja Apol-
lonian yhdistämisestä voisi 
alkaa keskustella.
- Sote:ssa yksityispuoli ei saa 
jäädä maakunnan 3D-tulosti-
men asemaan.  
- Hammaslääkäriliiton pitää 
tehostaa näkymistään enti-
sestään hammasterveyden 
puolestapuhujana valtakun-
nallisissa medioissa ja päätök-
sentekopöydissä.

mikko.kaki@fimnet.fi
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Mikko 
Käki
Espoo

Yksityissektorin puolesta, 
kuntakollegojen  
työpaineita helpottaen

u Snälla Tandfen Ab
u Finlands Tandläkarför-
bund styrelse studeran-
demedlem 1998–2001, 
Finlands Tandläkarförbund 
fullmäktige 2007–2010, 
Ålands Tandläkardistrikt ord-
förande 2002–
u Söka lösningar till aktuella 
utmaningar genom samar-
bete mellan den privata 
och offentliga sektorn.

tandlakare@aland.net
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Anna 
Carlsson
Maarian-
hamina

Vaalipiiri 2, 
Ahvenanmaa
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VALTUUSTOVAALIT

u 4. vuoden opiskelija
u HLKS pj 
u Suunterveyden asemasta 
SOTE:ssa ja valtakunnallisesti 
kattavasta laadukkaasta 
hammaslääkärikoulutukses-
ta on pidettävä kiinni.

leo.heinonen@helsinki.fi
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Leo 
Heinonen
Helsingin 
yliopisto

u 2. vuoden opiskelija
u –
u Erityisesti koskien sote-
uudistusta yhteiskunnallista 
keskustelua tulee ylläpi-
tää hammaslääketieteen 
tarpeesta ja sen asemasta. 
Vaikutustyötä tulee jatkaa 
ja hammaslääkäreiden 
työllisyystilanteesta tulee 
olla ajankohtaista tilan-
nekuvaa. Liiton tulisi säilyä 
sitoutumattomana puolue-
politiikkaa kohtaan.

amrdup@utu.fi
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Airald  
Dupont
Turun 
yliopisto

u 2. vuoden opiskelija
u –
u Mielestäni valtuuston 
tulee tehdä yhtä näkyvää 
edunvalvontatyötä kuin ai-
empinakin vuosina. Näkisin, 
että selkeä tiedottaminen 
sote-uudistuksen sisällöstä ja 
sisällön merkityksestä jäsenil-
le on tärkeää. Opiskelijajä-
senenä toivoisin tiiviimpää 
yhteistyötä eri yliopistokau-
punkien välillä sekä osal-
lisuuden lisäämistä, jotta 
suuri osa opiskelijoista olisi 
kiinnostunut liiton asioista ja 
omien etujensa valvomises-
ta työelämässäkin.

hsakru@utu.fi
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Henna 
Kruuti
Turun 
yliopisto

u 2. vuoden opiskelija
u Oulun hammaslääketie-
teen killan hallituksen jäsen 
2016
u Valtuuston tulisi edistää 
suun terveydenhuollon eri 
toimijoiden yhteistyötä sekä 
väestön suunterveyttä. 
Lisäksi valtuuston on eri toi-
menpitein pyrittävä varmis-
tamaan hoidon ja koulutuk-
sen korkeatasoisuus. 

annika.wimmer@hotmail.com
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Annika 
Wimmer
Oulun 
yliopisto

u 3. vuoden opiskelija
u Dentina ry:n yritys- ja mai-
nosvastaava, kurssi-isäntä
u Opiskelijajäsenenä val-
tuuston tulee mielestäni 
vaikuttaa siihen, että yli-
opistojen säästöpaineesta 
huolimatta hammaslääkä-
rikoulutus pysyy laadukkaa-
na ja potilasturvallisuutta ei 
vaaranneta säästämällä 
koulutuksesta.

jonnin@student.uef.fi
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Jonni 
Nykänen
Itä-Suomen 
yliopisto

Vaalipiiri 3, opiskelijat

u 4. vuoden opiskelija
u SHOL pj, HLKS kv-vastaava
u Opiskelijoiden näkökul-
masta sisäänottomääriä 
tulisi laskea maltillisesti, jotta 
valmistuvien määrä ei ylitä 
työelämän kysyntää. Aloi-
tuspaikkojen vähennyksellä 
taataan opiskelijoille riittävät 
resurssit niin koulutuksen kuin 
syventävien käytännönhar-
joittelupaikkojen määrässä. 
Lisäksi kurssikokoja pienentä-
mällä pystytään takaamaan 
hammaslääkärien hyvät 
työllisyysnäkymät nyt ja tule-
vaisuudessa. 

milla.mukka@helsinki.fi
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Milla 
Mukka
Helsingin 
yliopisto


