VALTUUSTON VAALI

Vaalipiiri 1, Manner-Suomi
Sirkku
Brander
Vantaa

2
sirkkubrander@gmail.com
Suomen
yksityishammaslääkärit
X Siun Sote, Honkalampikeskus; Myyrmäen hammaslääkäriasema
X SHL valtuusto 2013–20, SHL
hallitus 2013–16; Pohjois-Karjalan paikallisosaston hallitus 95–
X Tulevalla valtuustokaudellani tavoittelisin paitsi suun
terveyden edistämistä myös
vaikuttamista hammaslääkärien työhyvinvoinnin edistämiseen joka sektorilla. Tein tästä
valtuustoaloitteen 2019 ja seuraisin erityisellä kiinnostuksella
sen etenemistä. Laadukkaan
työn edellytyksenä on toimivien työkalujen lisäksi osaava,
välittävä ja jaksava tekijä.
Sami
Karisalmi
Lahti
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VDPLNDULVDOPL#SOXVWHUYH\VÀ
Suomen
yksityishammaslääkärit
X PlusTerveys Siltapuisto ja
PlusTerveys Vihreä Omena
X Lahden HS hallitus 2014–;
Lahden Hammasproteesiklinikka Oy hallitus 2019–
X Valtuuston tulee edistää
hammaslääketieteellisen
hoidon tarjontaa Suomessa
riippumatta terveydenhuoltojärjestelmän rakenteista.
Valtuuston tulee varmistaa
kollegakunnan mahdollisuus
työskennellä haluamallaan
tavalla virka- tai yksityissektorilla ja huolehtia hyvän työtilanteen säilymisestä. Valtuuston
tulee edistää hammaslääketieteen digitalisoitumista.

Tuomas
HeikinHeimo
Helsinki

Jaana
Honkanen
Helsinki
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WXRPDVKHLNLQKHLPR#ÀPQHWÀ

Matti
Jokinen
Helsinki
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MDDQDKRQNDQHQ#ÀPQHWÀ

PDWWLMRNLQHQ#ÀPQHWÀ

Suomen
yksityishammaslääkärit

Suomen
yksityishammaslääkärit

X Yksityishammaslääkäri Porvoo; opetushammasklinikka
Helsinki
X SHL valtuusto, Itä-Uudenmaan HS pj.
X Elämme suurten muutosten aikaa. Hoitoautonomia
ja hammaslääkärien riippumattomuus ovat ammattikuntamme hyvinvoinnin
takuita sektorista riippumatta. Tämä on edunvalvonnan
keskiössä koko ajan, mistä
hyötyvät niin potilaat kuin
yhteiskunta. Hammaslääkärisopimus on nuorten hammaslääkärien turva ja preferenssi palkkatasosta muille.

X YTHS, Helsinki
X Valtuusto 2017–20
X Tulevissa sote-järjestelyissä
sekä julkinen että yksityinen
puoli kaiken kokoisine vastaanottoineen on mahdollistettava työskentelemään
yhdessä. Työhyvinvointiin
kiinnitettävä erityishuomiota: työn fyysinen kuormittavuus, henkiset vaatimukset,
tietotekniset haasteet. Jatkuvasti lisääntyvä raportointi- ja kirjaamisvelvoite tulisi
automatisoida mahdollisimman pitkälle, jotta hammaslääkärit voivat keskittyä
työhön potilastuolin äärellä.

X Gaselli Hohde, Helsinki
X Valtuutettu, Helsingin paikallisosason yksityissektorin
paikallisedustaja
X Hammaslääkärin ammattia täytyy sote-ratkaisujen
jälkeenkin pystyä harjoittamaan monipulisesti ja
itsenäisesti. Se on koko ammattikunnan etu ja edellytys
ammattimme arvostukselle.
Tavoitteita täytyy olla ajamassa yhtenäinen ammattikunta.

Titta
Kiiski
Helsinki

Tiina
Kujanpää
Pori

Riikka
Lukjanow
Hämeenlinna
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WLWWDNLLVNL#ÀPQHWÀ
Suomen
yksityishammaslääkärit
X Hammas Mehiläinen Stoma ja Forum
X SHL valtuusto 2016–2020,
Vantaan PO jäsen 2015–,
hallituksessa n. 3 v; PohjoisKarjalan Hammaslääkäriseuran hallitus n. 10 vuotta.
X Haluan edistää hammaslääkärikunnan monipuolisten
resurssien joustavaa käyttöä
koko väestön hammasterveyden hoitamiseksi.

Suomen
yksityishammaslääkärit

9
WLLQDNXMDQSDD#RUDOÀ

Suomen
yksityishammaslääkärit
X Oral Hammaslääkärit, Pori
sekä Euran kunta
X Satakunnan HS sihteeri
2003–2006 ja pj 2006–
X Tulevalla valtuustokaudella haluan vaikuttaa yksityishammaslääkärin asemaan.
Yksityissektori ketjuuntuu
kiihtyvään tahtiin ja hammaslääkärin aseman turvaaminen ison ketjun palveluksessa
on minusta erittäin tärkeä
asia. Toinen kiinnostuksen
kohteeni on SOTE-uudistus ja
erityisesti se miten koko hammaslääkärikunta saadaan
uudistuksen piiriin tavalla tai
toisella.

riikka.lukjanow@gmail.com
Suomen
yksityishammaslääkärit
X Hammasasema Valo Tampere/ Plusterveys, Terveystalo Hämeenlinna
X SHL paikallisosaston yksityissektorin paikallisedustaja,
valtuuston varajäsen 2017–
X Työtaakka pitäisi saada
tasaisemmin jaetuksi eri sektorien välillä. Uusi sote-esitys
unohtaa kokonaan yksityishammaslääkärit. Pienellä
ammattikunnallamme ei ole
varaa kahtia jakautumiseen,
yhteistyössä on voimaa.
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Liisa
Mellanen
Helsinki
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OLLVDPHOODQHQ#SSLQHWÀ
Suomen
yksityishammaslääkärit
X Oral hammaslääkärit, Pihlajalinna hammaslääkärit ja 2
iltavastaanottoa
X Apollonian hallituksen
jäsen 2015–2017; Apollonian koulutustoimikunnan pj
2011–13, varapj. 2010 ja jäsen
2006–09; Helsingin seudun
hammaslääkärit hallitus
2004–05
X Haluan edistää ja tuoda
esille yksityissektorin näkökulmaa Hammaslääkäriliitossa
sekä tulevissa terveydenhuollon uudistuksissa

Mari
Peltola
Espoo

Anna
Salmela
Jyväskylä
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PDULSHOWROD#ÀPQHWÀ
Suomen
yksityishammaslääkärit
X Oma vastaanotto DentaMari Oy 1994–
X Espoon seudun po. hallitus
2008–, pj 2015-, SHL valtuusto
2017–20, varavalt. 2013–16
X Suunterveyden merkitystä
kokonaisterveyteen on pidettävä esillä ja pyrittävä vaikuttamaan siihen, että saadaan
suun terveydenhuoltojärjestelmä, jossa on riittävä rahoitus
ja yhdenvertaiset palvelut.
Hammaslääkäreillä tulee
olla mahdollisuus toimia haluamassaan toimintamuodossa ja potilaalla aito valinnanvapaus. Pk-yrityksiä tarvitaan
antamaan hoitoa sujuvasti
ilman raskasta byrokratiaa.

Sähköinen
äänestys
19.10–10.11.
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Jussi
Sävelä
Pori
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annaraisa@hotmail.com
Suomen
yksityishammaslääkärit

jussi.savela@
KDPPDVWRKWRULWÀ

Suomen
yksityishammaslääkärit

X Ammatinharj. Palokan
Hammas Oy & Coronaria
hammasklinikka Jyväskylä,
työsuhteessa Plusterveys hammaslääkärit Hammasirkku
X JUKOn luottamusmies Jyväskylä 2013–13
X Palkkataso, työolosuhteet
ja kliininen autonomia turvattava molemmilla sektoreilla
riippumatta tehdäänkö työtä
työ- vai tilaussopimuksella, yrityksen omistajana vai
vuokralaisena. Tarvitaan lisää
kommunikaatiota julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyön
tiiviistämiseksi hoidon saatavuuden ja koronanepidemian
vaikutusten hallitsemiseksi.

X omavastaanotto, Hammastohtorit / Dentstyle Oy
X SHL valtuusto 2 kautta, SHL
yksityispraktikkovaliokunta,
HLKS, SHOL, EDS
X Mielestäni tärkeää on:
Profession vahva esilläolo
ja yhtenäisyyden luominen
ovat tärkeitä asioita tulevissa
soteratkaisuissa; Oman ammattikunnan luotettavuus ja
asiantuntijan rooli on tuotava
esiin selkeästi; Emme saa laittaa omaa ammattitaitoamme alennusmyyntiin;
Olkaamme ylpeitä käsityöammattimme sisältävistä
tiedoista ja taidoista

Pauli
Varpavaara
Helsinki

Annika
Vuorio
Raisio
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SDXOLYDUSDYDDUD#ÀPQHWÀ
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DQQLNDYXRULR#ÀPQHWÀ

Suomen
yksityishammaslääkärit

Suomen
yksityishammaslääkärit

X HUS Pää-ja kaulakeskus,
kliininen opettaja;
HAMMAX-hammaslääkärit,
yksithl., Helsinki
X liiton valtuusto 2004–, Helsingin po. hallitus 2004– ja pj
9 vuotta, Apollonia suuger.
jaoston hallitus 07–; protet ja
purfys jaoston hallitus 00–08
X Hammaslääkärin koulutus
ja ammatin arvostus tulee
säilyä hyvänä ja se pitää
näkyä myös ansiotasossa.
Työhyvinvointi on toinen
keskeinen asia, josta tulee
huolehtia. Hammaslääkärin
tulee voida olla ylpeä omasta työstään!

X vuokralainen Kasinonkulman Hammaslääkärit Turku
ja PlusTerveys Naantali
X Turun HS hallitus 2018–,
yksityissektorin paikallisedustaja 2019X Pienten hammaslääkäriyritysten toimintaedellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa.
En usko eri sektorien vastakkainasetteluun, vaan näen
hyödyllisempänä etsiä
yhteisiä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.
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Vaalipiiri 1, Manner-Suomi
Taru Aro
Seinäjoki
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taru.aro@hotmail.com
Pohjoisen liitto

X Oral Seinäjoki
X–
X Tulevalla kaudella keskittyisin julkisen ja yksityisen sektorin yhdenvertaistamiseen niin
potilaan kuin hammaslääkärinkin näkökulmasta. Erityisesti
eri sektorien hammaslääkärien edunvalvontaan haluan
kiinnittää huomiota. Myös
lähetekäytäntöjä tulisi selkiyttää eri sektorien sisällä ja
niiden välillä. Lisäksi tulevalla
kaudella pyrkisin parantamaan tutkimuksen tukemista.

Päivi
Elfving
Kajaani
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SDLYLHOIYLQJ#NDLQXXÀ

Pirjo
Juusela
Vaasa

Tiina
Kainulainen
Oulu
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SLUMRMXXVHOD#ÀPQHWÀ

WLLQDNDLQXODLQHQ#RXNDÀ

Pohjoisen liitto

Pohjoisen liitto (yhtenäisen
ammattikunnan puolesta

X Kainuun keskussairaala
X SHL valtuusto 2017–,
aiemmin varavaltuutettuna;
Erikoissairaanhoidon valiokunta
X Soteuudistuksen sorvaus
jatkuu, sitä seurattava tiiviisti
ja kollegakunnan yhtenäisyys sydämellä.

X Yksityishammaslääkärinä
omassa yrityksessä
X Vaasan HS varapj., SHL
yksityispraktikkovaliokunta
X Hammaslääkäriyrittäjien
toiminnan turvaamiseen
tulevissa sote-muutoksissa
ja samalla hammaslääkärikunnan yhtenäisyyden ylläpitämiseen yli sektorirajojen.
Työsuhteisten hammaslääkäreiden edunvalvonnan
parantamiseen ja että
hammaslääkäreitä koulutettaisiin järkevä määrä.

X EHL, HLT, palveluesimies
Oulun kaupungin suun erikoishoidon yksikkö; Terveystalo Oulu
X SHL valtuusto 2017–20, Oulun HS koulutustoimikunnan
pj. 2012–15, THL kooditoimikunta 2007–09
X Hammaslääkäriliitolla on
merkittävä valtakunnallinen
rooli suun terveydenhuollon
edistäjänä. Liiton tulee toimia erityisen aktiivisesti jäsenkuntansa työssä jaksamisen
puolesta. Tarvitsemme vahvan, aktiivisen ja yhtenäisen
liiton pandemian haasteissa.

Aappo
Keränen
Oulu

Jarmo
Lahti
Tornio
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aappo.keranen@gmail.com,
twitter: @AappoKeranen
Pohjoisen liitto
X Vastaava hammaslääkäri,
Tyrnävän kunta
X SHL: hallitus (opiskelijajäsen
16–17), strategiatyöryhmän
jäsen 18–19. OHLK: hallituksen
jäsen 14–16, pj 17
X Työpaineiden tulee pysyä
kohtuullisena ja liiton tulee turvata se, että kaikille alueille ja
sektoreille on riittävästi työvoimaa. Liiton tulee turvata hammaslääkärien oikeus saada
täydennyskoulutusta. Nuorten
hammaslääkärien työssäjaksamisesta tulee huolehtia ja
integroituminen työelämään
turvata. Hyvä työnjako eri sektorien ja ammattilaisten välillä
muuttuvassa sote-maailmassa
tulee turvata.

Pohjoisen liitto
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MDUPRODKWL#ÀPQHWÀ
Pohjoisen liitto
X Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
X SHL valtuusto 01–04,13–20,
SHL hallitus 05–12; Akavan
luottamusmies 96–03; pääluottamusmies JUKO 15–18,
Pääluottamusmies Mehiläinen Länsi-Pohja Oy 18-;
Pohjois-Suomen HS hallitus
97–07
X Tärkein vaikuttamisen
kohde tällä hetkellä on
soteuudistus. Valtuuston
tulee vaikuttaa siihen, että
hammaslääkäreiden työolosuhteet ja palkkaus pysyvät
tai parantuvat soteuudistuksen mukana koko suomessa.
Ammattikunnan yhtenäisyys
on tärkeä tulevissa muutoksissa.
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Jaana
Männistö
Ylivieska
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jaana.k.mannisto
#NDOOLRSSÀ
Pohjoisen liitto
X Peruspalvelukuntayhtymä
Kallio, Ylivieskan
X SHL valtuusto varajäsen
2017–20
X Haluaisin vaikuttaa valtuustotyön kautta hammaslääkärikunnan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen,
erityisesti nyt korona-aikana.
Väestön suun terveydenhuollon palveluiden saatavuus
tulisi taata tasapuolisella
tavalla hoitovelan kerryttyä;
tähän päästäisiin Kela-korvauksien nostolla ja palvelusetelien käyttöä lisäämällä.
Soten valmistuessa pidän erityisen tärkeänä muutosajan
edunvalvontaa ja tiedottamista.
Minna
Jakonen
Kuopio
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PLQQDMDNRQHQ#NXRSLRÀ
Keski- ja Itä-Suomen
hammaslääkärit

X Kuopion terveyskeskus
X SHL opiskelijavaltuutettu
2013–16, hallitus 2017–, koulutuspoliittisen valiokunnan
pj. 2018–
X Hammaslääkärien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat lähellä sydäntäni.

Tomas
Pått
Kokkola

Petri
Tiilikainen
Oulu
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WRPDVSDWW#ÀPQHWÀ

petritiilikainen24@gmail.com

Pohjoisen liitto

Pohjoisen liitto

X Soite Kokkolan pääterveysaseman hammashoitola; Sivutoimi Plusterveysvastaanotto Kokko-Dent
X 4 kautta liiton valtuustossa; Aiemmin paikallisseuran
pj. ja liiton paikallisosaston
pj. Virkapuolen paikallisasiamies.
X Olisi mielestäni tärkeätä, että Hammaslääkärien
työhyvinvointi palaisi hyvälle
tasolle. Ongelmana julkisella
puolella liian suuri työpaine ja yksityispuolella liian
vähän potilaita. Kaikki Suomen hammaslääkärit pitäisi
huomioida Sote-uudistusta
tehdessä!

X Oulun kaupunki, opetushammashoitola; Oral hammaslääkärit, Oulu
X Apollonian koulutustmk
2007–11, Oulun HS hallitus
14–18, SHL valtuusto 17–20
X Hammaslääkärien palkkatason säilyminen eri
työtehtävissä on varmistettava muutosten keskellä.
Työhyvinvointi on keskeinen
asia arjen työssä ja siitä on
huolehdittava. Muutosten
keskellä on hyödynnettävä
myös yksityissektorin tarjoama
hoitokapasiteetti. Hammaslääkärien koulutusmäärissä
tulee seurata ja ennakoida
työllisyystilannetta.
Jonni
Nykänen
Kuopio

Virpi
Laine
Mikkeli
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YLUSLODLQH#HVVRWHÀ
Keski- ja Itä-Suomen
hammaslääkärit
X ESSOTE
X luottamusmies 05–17; pääluottamusmies 17–; tk valiok.
2016–20; SHL valtuusto 17–20;
Suur-Savon HS pj.
X Hammaslääkärien, erityisesti nuorten, työuupumus
on tutkittu ja todettu tosiasia.
Asiakasmaksulain uudistus
näyttää laajenevan suun terveydenhuoltoon maksukaton
osalta ja astuvan voimaan
2022 alusta. Suun th:n resurssit
tulevat olemaan kovalla koetuksella. Arvioiden mukaan
yksityispuolen potilaita siirtyy
julkiselle puolelle maksukaton
houkuttelemina. Mistä resurssit kasvaviin potilasmääriin?

jonni.nykanen@gmail.com

Pertti
Härkönen
Joensuu
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SHUWWLKDUNRQHQ#ÀPQHWÀ
Keski- ja Itä-Suomen
hammaslääkärit
X Siun sote, Polvijärvi
X valtuusto 2017–2020,
1 kausi varavaltuutettuna,
luottamusmies 2006–
X Koronakevään hoitovelasta hallitusti normaalitilaan siten, että töitä riittää
kaikille hammaslääkäreille
sektorista ja alueesta riippumatta.
Kela-korvauksen korotus
väliaikaisesti.
Ammattikunnan yhtenäisyys
ja kollegiaalisuus.

Tuomas
Saxlin
Kuopio
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tuomas.saxlin@icloud.com

Keski- ja Itä-Suomen
hammaslääkärit

Keski- ja Itä-Suomen
hammaslääkärit

X Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
X liiton valtuston opisk. jäsen 2017–20; Itä-Suomen yliop oppilaskunnan pj 18–19
X Hammaslääkäriliiton
tärkein tehtävä on keskittyä
vuonna 2020 kasaantuneen
hoitovelan purkamiseen.
Aktiivisella edunvalvonnalla
ja vaikuttamistyöllä pitää
varmistaa julkisen sektorin
tarvitsemat lisäresurssit ja
yksityisen sektorin Kelakorvauksen nosto riittävälle
tasolle.

X Kliininen opettaja UEF/
KYS
X SHL valtuusto 2017–,
Apollonia varatoiminnantarkastaja 2017–, Apollonia
vaaleja valmistelevan tmk
jäsen 2018–
X Tiivistä sektorirajojen ylittävää yhteistyötä tarvitaan
sen eteen, että saadaan
tasapuolinen mahdollisuus
terveeseen suuhun koko
väestölle ja ammattilaisille
riittävät työskentelyedellytykset muuttuvassa sotekentässä.
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Vaalipiiri 1, Manner-Suomi
Antti
Helminen
Uusikaupunki
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DQWWLKHOPLQHQ#WXUNXÀ
Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
terveyskeskushammaslääkärit

Jarkko
Kalliala
Tampere

31
kalliala.jarkko@gmail.com
twitter: @JarkkoKalliala
Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
terveyskeskushammaslääkärit

Ona
Kopra
Rusko
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Heidi
Kortesluoma
Tampere

33

ona.kopra@gmail.com

heidi.kortesluoma@gmail.com

Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
terveyskeskushammaslääkärit

Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
terveyskeskushammaslääkärit

X Uudenkaupungin
terveyskeskus ja opetushammashoitola,Turku
X SHL valtuustossa yksi kausi,
JuKo luottamusmiehenä,
varapääluottamusmiehenä
noin 25 vuotta
X 1. Hammasterveyden/
hoidon aseman ylläpito ja
parantaminen sote-uudistuksessa
2. Liiton toiminnan saattaminen uudelle vuosikymmenelle

X Tampereen suupoli,
erikoistuva hammaslääkäri
X SHL strategiatyöryhmä
18–19; NHLY hallitus 18–19,
Tampereen HS pj. 2019–,
SHL varavaltuutettu 2017–20
X Olen kiinnostunut erityisesti erikoishammaslääkärien koulutuksesta ja erikoishammaslääkäritarpeesta.
Minua kiinnostaa myös
julkisen sektorin ja yksityisen
sektorin yhteistyön mahdollisuudet jatkossa. Peruskoulutusmääriä tulee seurata ja
toisaalta erikoishammaslääkäritarpeeseen on vastattava ja koulutusta tarjottava.

X Turun kaupunki (vastaava hammaslääkäri)
X SHL valtuusto 2017–20;
Turun yliopiston edustajisto;
Suomen lukiolaisten liitto,
V–S piirihallitus
X Valtuuston vankkaa
osaamistaustaa tulee hyödyntää ratkaisumallien löytämiseksi suun terveydenhuollon pitkiin hoitojonoihin.
Työpaineen kasvaminen
tekee työhyvinvoinnista ja
terveydenedistämistyöstä
erittäin ajankohtaisia teemoja.

X Kangasalan kaupunki
X SHL valtuuston opiskelijajäsen, Turun Yliopiston edustaja 2013–2016, Tampereen
HS hallitus, rahastonhoitaja
2018–2020, Turun HLKS sihteeri 2012
X Terveyskeskuksissa työskentelevien kolleegoiden
haasteet työssä jaksamisen
kanssa. Työhyvinvointi sekä
omaan työhön vaikuttaminen.

Kirsi-Maaria
Lummevaara

Olli
Siirola
Hämeenlinna

Monika
Böök
Helsinki

Aija
Kalmari
Helsinki

36

37

Ulvila
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kirsi-maaria.lummevaara@
ÀPQHWÀ
Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
terveyskeskushammaslääkärit
X Porin perusturva / Ulvilan
terveysasema
X Satakunnan HS hallituksen
taloudenhoitajana 2007–
X Toivoisin lisää resursseja
terveyskeskuksiin, jotta ihmisiä
voitaisiin palvella paremmin ja
henkilökunta jaksaisi paremmin.
Lasten ja nuorten hammashoitoon toivoisin panostettavan jatkossa enemmän.
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olli.siirola@gmail.com
Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
terveyskeskushammaslääkärit
X Janakkalan kunta
X Apollonian Hallitus 2017–
2019, UEF hallitus 2018–2019
X Hoitovelka vaikuttaa myös
työhyvinvointiin. Vaikutustyössä huomiotava terveyskeskusten riittävän resursoinnin lisäksi yksityisen sektorin
hyödyntäminen, jotta velka
saadaan kuriin ripeästi.
Käytännönharjoittelua suorittava kandi ei kiireessäkään
saa olla jononpurkukone,
vaan ansaitsee aikaa potilailleen ja ohjausta kollegoilta.

book.monika@gmail.com

DLMDNDOPDUL#KHOÀ

Pääkaupunkiseudun ja
Länsi-Uudenmaan terveyskeskushammaslääkärit

Pääkaupunkiseudun ja
Länsi-Uudenmaan terveyskeskushammaslääkärit

X Helsingin kaupunki, sivutoimena yksityisvastaanotto
X HSH hallitus 02–04, pj 03–04,
OSF hallitus 05–08,13–19, pj
16–19
X Potilasvirtaa yksityiselle ja
julkiselle sektorille pitää saada tasaisemmaksi. Hoidon
vaikuttavuudesta ja laadusta ei saa tinkiä. Potilaan
aito valinnanvapaus luo
edellytykset luottavaiselle ja
pitkäaikaiselle hoitosuhteelle.
Hammaslääkäri asiantuntijana voimakkaasti mukana
päätöksenteossa.

X Helsingin kaupunki
X liiton valtuusto 2017–, varaluottamusmies ja luottamusmies JUKO 2011–
X Terveyskeskushammaslääkärillä pitää olla mahdollisuus
pitkäjänteiseen työhön ja
kestäviin potilassuhteisiin.
Suun terveydenhoito on järjestettävä yhteistyönä kaikilla
sektoreilla siten, että potilaan
kustannukset jäävät kohtuullisiksi ja potilas voi aidosti
valita hoitavan tahon.

VALTUUSTON VAALI

Sähköinen
äänestys
19.10–10.11.

Sanna
Seppänen
Karkkila
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VDQQDSHWDMD#ÀPQHWÀ
Pääkaupunkiseudun ja
Länsi-Uudenmaan terveyskeskushammaslääkärit
X Johtava hml Karviainen,
sivutoim. yksityishml Karkkila
X HLKS pj, liiton tk-valiok
2016–2019, NHLY rahastonhoitaja, Länsi-Uudenmaan
Hammaslääkäriyhdistyksen
sihteeri
X Keskittyisin covid-19
-epidemian aiheuttaman
hoitovelan purkukeinoihin,
missä keskeistä on, että
yksityinen ja julkinen sektori
toimivat yhteistyössä toisiaan
täydentäen. Lisäksi nuorten
hammaslääkärien tulevaisuuden näkymät ja työssä
jaksaminen on tärkeää nostaa esille.

Rekina
Karhulahti
Helsinki

Anna-Maria
Lyytinen
Helsinki
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UHNLQDNDUKXODKWL#ÀPQHWÀ
Pääkaupunkiseudun ja
Länsi-Uudenmaan terveyskeskushammaslääkärit
X Vantaan kaupunki ja
HammasMehiläinen Tapiola
X SHL valtuusto 2017–20;
Vantaan po hallitus 2016–19;
SHS Apollonia hallitus 2005–
11; Ort. jaosto hallitus 2010–15
X Jatkan panostamista yhtenäiseen ammattikuntaan.
Koen, että edelliskaudella
jäänyt työ on yhä kesken.
Terveyserot saadaan tasoittumaan parhaiten eri sektorien
yhteistyöllä. Ammattilaisina
meidän ei tulisi antaa potilaille kuvaa, että akuuttihoito
riittää. Pelkkä päivystysluonteinen hoito ei takaa suun
terveyttä.

Sampo
Sjöblom
Helsinki

Leo
Heinonen
Helsinki/
Joensuu
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sampo.sjoblom@gmail.com
Pääkaupunkiseudun ja
Länsi-Uudenmaan terveyskeskushammaslääkärit
X Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos
X TKHL koulutusvaliokunta
X Haluaisin tulevalla valtuustokaudella edistää
hammaslääkäreiden mahdollisuuksia tehdä laadukasta ja koulutusta vastaavaa kliinistä työtä.

OHRKHLQRQHQ#VLXQVRWHÀ
X Siun Sote, Oral,
PlusTerveys, HY
X SHL valtuusto 2017–2020
(opiskelijavaltuutettu), SHL
kopo valiokunnan opiskelijajäsen 16–17, HLKS pj 2016,
SHOL hallitus 2014–2015
X Pyrkisin valtuustossa
tuomaan työelämän eri lohkojen näkemyksiä yhteen
yhteisessä tavoitteessa väestön suunterveyden erojen
kaventamiseksi. Tähän minulla on lyhyestä työurastani
huolimatta tuoreita ajatuksia niin julkiselta, yksityiseltä
kuin opetussektoriltakin. Missä tahansa työskentelemmekin, me hammaslääkärit
olemme suunterveyden
parhaita asiantuntijoita!

DQQDPDULDO\\WLQHQ#HVSRRÀ
Pääkaupunkiseudun ja
Länsi-Uudenmaan terveyskeskushammaslääkärit
X Espoon kaupunki
X NHLY hallitus 2015–17, SHL
Espoon seud. po hallitus 16–
X Vaikutetaan sote- ja
maakuntauudistukseen sekä
kuntavaaliehdokkaisiin, ettei
suun terveydenhuolto jää
jalkoihin kiristyvässä taloustilanteessa. Peräänkuulutan yhteistyötä julkisen ja
yksityissektorin välillä; kaikkien
työpanosta tarvitaan hoitovelasta selviämiseen. Terveyskeskuksissa on jatkossakin
oltava mahdollisuus tehdä
monipuolista ja laadukasta
työtä, jotta jaksamme ja viihdymme työssämme.

