
Hei, Sinä yleislääketieteellisesti orientoitunut Kollega!  

Onko kesäksi vielä mukava työpaikka ja työyhteisö hakusessa?  Teetkö tutkimustyötä tai oletko 

kenties perhevapailla ja haluaisit yhdistää siihen kliinistä työtä? 

Meillä on tarjolla töitä 1.6.2022-31.8.2022 väliselle ajalle lääketieteen linsensiaatille tai erikoistuvalle 

lääkärille tai yleislääketieteen erikoislääkärille Oulussa PerusTerveys Ideaparkin toimipisteessä 

vakikaartimme lomien ajaksi työsuhteisesti.  

Työ koostuu yleislääkärin potilastyöstä Ideaparkin toimipisteessä. Työaika ja palkkaus räätälöidään 

toiveiden, osaamisen ja kokemuksen pohjalta, myös osa-aikainen työ on mahdollista. Hakijan eduksi 

katsotaan aiempi työkokemus perusterveydenhuollosta ja terveyskeskustyöstä.  

PerusTerveys Ideapark on pieni ja paikallinen, yksityisiä laadukkaita perusterveydenhuollon 

palveluita tarjoava lääkäriasema, jota pyörittää lääkäriomisteinen Ritaharjun Lääkärikeskus Oy.  

Lääkärille toimipisteemme tarjoaa aidosti erilaisen yksityisen sektorin työpaikan ja työyhteisön, jossa 

yleislääketiede on erikoisalana keskiössä. Meillä ei tuijoteta omaan napaan vaan myös kuplan 

ulkopuolelle ja teemme yhteistyötä niin terveyskeskusten kuin muiden yksityisten toimijoidenkin 

kanssa potilaan parhaaksi, ammattilaiselle mielekkäällä tavalla. Norsunluutorneja ei meillä tunneta, 

vaan puhallamme yhteen hiileen. Meillä lääkärillä on oikeus potilaaseen ja potilaalla lääkäriin.  Meillä 

on tarjolla potilaillemme myös videovastaanottomahdollisuus mutta pääpainomme on 

läsnäolovastaanotossa ja sen laadukkaassa toteutuksessa. Tuttujen potilaiden kanssa toki kontrolli 

voi hoitua näppärämmin puhelimitse.   

Meillä pääset työskentelemään ammattitaitoisten sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien kanssa ja 

tekemään aitoa tiimityötä potilaskeskeisesti ja laaja-alaisesti. Tutkitusti tehokas hoidonjatkuvuus on 

meillä mahdollista. Vaikka työsi onkin itsenäistä niin tukenasi on koko ajan myös kokenut 

yleislääketieteen osaaja. Työsuhteen ajaksi järjestämme Sinulle viikottaisen 

ohjaus/konsultaatiotunnin työjärjestykseen merkattuna ja toki konsultaatiot ovat mahdollisia 

joustavasti myös työn ohessa ja puhelintuki löytyy myös.  

Toimintamallimme ovat oman tiimimme hiomia ja niitä kehitetään jatkuvasti potilaan parhaaksi 

unohtamatta ammattilaisen näkökulmaa. Meillä ilmoille heitetty idea saattaa hyvinkin olla 

käytännössä seuraavalla viikolla. Jos jokin ei toimi niin se muutetaan toimivaksi – yhdessä.  

Positiivinen ja leppoisa sekä avoin ilmapiiri auttaa työssä jaksamisessa.  

Sijaintimme vilkkaassa kauppakeskuksessa mahdollistaa herkulliset lounashetket ja toki myös 

kauppakeskuksen työntekijän edut kauppakeskuksen muihin liikkeisiin. 

Tarjoamistamme palveluista ja toiminnastamme lisätietoa www.perusterveys.fi 

Jos kiinnostuit paikasta ja haluat kysyä lisää niin ole yhteydessäsähköpostitse tai jätä 

vapaamuotoinen hakemus kati.retsu@perusterveys.fi  14.1.2022 mennessä. Voit myös jättää 

soittopyynnön palvelunumeromme 020 7340 720 kautta.  

 

 

http://www.perusterveys.fi/

