
PROFIILI  

Valmistuin lääkäriksi kesällä 2017 ja minulla on monipuolinen 
työkokemus terveyskeskustyöskentelystä. Terveyskeskustyön li-
säksi olen työskennellyt yliopistosairaalan ensiavun päivystykses-
sä. Tällä hetkellä toimin kirurguan erikoistuvana lääkärinä julkisel-
la sektorilla. Olen Helsingin yliopiston kirjoilla pääaineena plas-
tiikkakirurgia. Potilailta olen saanut paljon kiitosta hyvästä ja huo-

lellisesta hoidosta sekä ystävällisestä palvelusta.   

TYÖKOKEMUS 

PEIJAKSEN SAIRAALA, VANTAA, KIRURGIAN ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI 
11/2019- 

Aloitin kirurgian runkokoulutuksen Peijaksen sairaalassa 11/2019. Olen ollut kirurgian 

etupäivystäjänä, avustamassa leikkauksissa sekä tehnyt osastonlääkärin töitä.  

KORSON TERVEYSASEMA, VANTAA, TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI  — 
02/2019— 11/2019 
Työskentelin uudestaan terveyskeskuslääkärinä Korson terveysasemalla. Teen kiireet-

tömien vastaanottojen lisäksi myös kiireellistä vastaanottoa ja päivystystä. Sektorityötä 

teen tällä hetkellä Korson koulussa ja  kesän jälkeen siirryn Korson  neuvolaan.  

TERVEYSTALO, KORSO, YLEISLÄÄKÄRI — 07/2017—10/2017 

Toimin yleislääkärinä Korson terveystalolla. Tein muutaman viikon myös Ruoholahden 

yksikössä sijaisena. Vastaanoton lisäksi palvelen myös työterveyspuolen potilaita. Tein 

vastaanoton lisäksi pientoimenpiteitä kuten luomenpoistoja, haavojen sulkua, kynsien 

poistoa ja nivelinjektioita.  

KORSON TERVEYSASEMA, VANTAA, TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI — 11/2017 —
9/2018 
Toimin terveyskeskuslääkärinä Korson terveysasemalla Attendon kautta. Tein kiireet-

tömien vastaanottojen lisäksi myös kiireellistä vastaanottoa ja päivystystä.  
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TERVEYSTALO, HÄMEENLINNA, YLEISLÄÄKÄRI — 07/2017 — 10/2017 
Toimin yleislääkärinä Hämeenlinnan Terveystalolla. Vastaanoton lisäksi palvelen myös 
työterveyspuolen potilaita. Tein vastaanoton lisäksi pientoimenpiteitä kuten luomen-
poistoja, haavojen sulkua, kynsien poistoa ja nivelinjektioita.  

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA TAYS, ACUTA, LÄÄKÄRI (C VI)   — 
03/2017 — 04/2017 

Toimin ensiavun päivystyksessä akuutilääketieteen puolella päivystävänä lääkärinä. Työ 
koostui sisätautisista, neurologisista sekä kirurgisista potilaista. Sain paljon kokemusta 
kirurgisista potilaista, joista myös käytännön kokemus reponoinnin ja kipsaamisen 
muodossa. Potilaskunta oli monipuolista ja ikäjakauma laaja. Myös akuuteista psykiatri-
sista potilaista kertyi kokemusta.  Päivystyksessä akuuttilääkärit tekivät paljon yhteistyö-
tä erikoislääkäreiden kanssa. 

HATANPÄÄN SAIRAALA OSASTOT B5 JA A3 AMANUENSSI (C VI)  — 12/2016 —
01/2017 

Suoritin opintoihini kuuluvan kahdeksan (8) viikkoa kestävän kirurgian amanuenssuurin 
Hatanpään sairaalassa Tampereella. Työnkuvaan kuului aamukiertojen lisäksi epikriisien 
kirjoittaminen ja lääkelistojen tarkistaminen. Osittain tein myös EVL-töitä: tein kiertoja 
yksin, huolehdin laboratoriokokeiden tulosten tarkistamisen ja lääkityksen muutokset. 
Avustin paljon leikkauksissa enimmäkseen yleislääketieteen puolella. Eniten kokemusta 
kertyi onkologisista rintaleikkauksista sekä plastiikkakirurgisista toimenpiteistä. Koke-
musta sain myös gynekologian puolelta sekä gastrokirurgian puolelta.   

KEITURIN SOTE OY (VIRTAIN JA RUOVEDEN TERVEYSKESKUS) TERVEYSKESKUS -
LÄÄKÄRI (C VI)   — 06/2016 — 10/2016 

Toimin Virtain terveyskeskuksessa sekä Ruoveden terveyskeskuksessa osaston lääkäri-
nä. Lisäksi tein terveyskeskuksessa vastaanottoa, päivystystä ja huolehdin viereisen 
vanhainkodin viikottaisesta kierrosta. Potilaskunta oli laaja vastasyntyneistä vanhuksiin.  
Myös pientoimenpiteet kuuluivat työnkuvaan.  

KOULUTUS 
TARTU ÜLIKOOL (TARTON YLIOPISTO) — LÄÄKÄRI 2011— 2017 

HELSINGIN YLIOPISTO — OPINTO-OIKEUS (PLASTIIKKAKIRURGIA) 2018 

TAIDOT 

Pientoimenpiteet: luomenpoisto ja näytteenotto, nivelpistot, haavojen ompelu. 



Kielet: suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen), eesti (erinomainen), ruotsi (kohtalai-
nen). 

Effica, GFS, Apotti 

SUOSITTELIJAT 

Ilkka Aahos 

Yilääkäri, Koson terveysasema, 050 312 1864


