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Leimallista kunnanlääkärin työlle olivat pitkät ja kiinteät
potilassuhteet. Henkilökohtainen vastuu potilaista oli suuri.
Hoitosuhde saattoi jatkua vuosikymmeniä ja kattaa useita
saman perheen sukupolvia.

- Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010;126(13):1544-51

Kunnanlääkärit - perusajatus



• Perusterveydenhuollossa keskeistä on
henkilökohtainen potilas-lääkäri –suhde ja
nopea hoitoon pääsy.

• Valinnanvapauslainsäädäntö antaa
mahdollisuuden modernille kunnanlääkärin
vastaanotolle yrittäjyyden kautta.

Kunnanlääkärit - perusajatus
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Kunnanlääkärit

Perustimme yrityksemme, jotta voimme toteuttaa visiotamme:
laadukkaat terveyspalvelut lähellä ihmistä

Yhteiseen arvomaailmaamme kuuluvat:
luotettavuus, asiantuntijuus, välittäminen

Veromme maksamme Suomeen

Lähellä sinua – Sinua varten



Kunnanlääkärit

• Ensimmäinen kunnanlääkäriasema
– Kiuruvesi 1/2017

• Tämän jälkeen
– Sonkajärvi 8/2017
– Iisalmi 4/2018
– Kuopio 6/2018
– Lisäksi Sukevalla ja Rautavaaralla tarjotaan palveluita.
– Hankasalmi tulossa 02/19



Kunnanlääkärit
• Kaikki yritykset on perustettu

paikkakunnille, joissa ne toimivat.
• Verot maksetaan Suomeen
• 01/2019 henkilöstö

– 8 lääkäriä
– 8 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa
– 1 henkilö ICT/tekninen tuki



Kunnanlääkärit
• Noin 5000 asiakasta on valinnut

Kunnanlääkärit perusterveydenhuollon
palveluntuottajakseen

• Erityisesti Ylä-Savon alueelle on tuotu
merkittävää lisäresurssia
perusterveydenhuoltoon hyödyttäen kaikkia
alueen toimijoita (niin asiakkaat kuin julkinen
toimija)



Väestö



Väestö



Asiakastyytyväisyys

• NPS, eli kuinka mielelläsi suosittelisit palvelua
muille (asteikko -100-100) ollut koko toiminta-
ajan yli 95.

• Kuinka tyytyväinen olit saamaasi palveluun?
(1-5) 4,87

• Koitko saaneesi apua ongelmaasi? (1-5) 4,82





Yhteiskuntavastuu
12

Tammikuussa 2019 käynnistyy 4 osakilpailua sisältävä uusi matalankynnyksen hiihto-
cup kisasarja Ylä-Savon alueella.

Sarjat: T/P 6,8,10,12,14,16, N/M yl (ajalliset ja ajattomat)

Kilpailumatkat ovat vapaalla ja perinteisellä tyylillä hiihdettäessä normaalia lyhyemmät.

Kaikki osakilpailut ovat maksuttomia. Osakilpailuissa palkitaan kaikki juniorihiihtäjät
sekä yleisistä sarjoista 3 parasta hiihtäjää.

Osakilpailut pisteytetään siten, että kauden viimeisen osakilpailun yhteydessä jaetaan
kokonaiscupin palkinnot 3 parhaalle hiihtäjälle sarjoittain (edellyttää vähintään 3
osakilpailuun osallistumista)

Osakilpailut:
Ke 23.1.19 klo 18 Iisalmen Paloisvuori (os. Paloisvuorentie, Iisalmi) ??
Ke 6.2.19 klo 18 Rytkyn koulu, Kiuruvesi (os. Viitaperäntie 921,74680 Myllyniemi) V
Ke 27.2.19 klo 18 Kangaslammen hiihtokeskus, Sonkajärvi P
Ke 20.3.19 klo 18 Vieremän urheilukenttä (os. Puistorinne 8, Vieremä) Vieremä??

Hiihto-cupin yhteydessä seurat (KiurU, Visa, Pahka ja Koitto) kisaavat seuraottelun
merkeissä. Pisteitä seurat saavat kaikista cupiin osallistuneista hiihtäjistä, ajattomat
mukaan lukien. Eniten pisteitä kerännyt seura saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.

TERVETULOA MUKAAN!
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LÄHELLÄ SINUA - SINUA VARTEN


