Seppo Parkkila:

“Tavoitteeni
on yhteiskunta,
jossa kaikkien
on hyvä
ja turvallista elää.”
Keinoja on monia
– tarvitaan vain
selkeitä päätöksiä!
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Lääketieteen opiskelijat ovat valinneet
Seppo Parkkilan vuoden opettajaksi seitsemän kertaa, vuodesta 2008 lähtien.

Tutkijan, lääkärin ja opettajan
roolien lisäksi Seppo Parkkila on
valmis myös kansanedustajaksi.

Hyvinvointia yrittämisestä
Työuraa neljännesvuosisata lääketieteen parissa
Suomalainen tutkimustyön laatu kansainväliselle huipulle
Natoon vai ei?

Pohjois-Suomi ja Lappi ovat sydäntä lähellä
olevia paikkoja. Vapaa-ajan täyttää myös
seurakunnan luottamustehtävät Vesilahdella.

Metsänhoito ja rakentaminen suosikkiharrastuksina pitävät hyvää kuntoa yllä.

Seppo Parkkila – Terve isänmaa
		

Tavoitteeni on yhteiskunta,
jossa kaikkien on hyvä ja
turvallista elää
• Näyttöön perustuva ja kustannustehokas terveydenhuolto
Merkittävimmät pullonkaulat ovat tällä
hetkellä perusterveydenhuollossa. Potilaat
eivät aina saa tarvitsemaansa apua, vaikka
meillä on runsaammin lääkäreitä ja uusia
lääkäreitä koulutetaan enemmän kuin
koskaan aikaisemmin maamme historiassa. Terveydenhuollon toimintaa on
pakko tehostaa, jotta pystymme jatkossa

tarjoamaan laadukkaita palveluja. Terveydenhuollossa tarvitaan joustava ja tehokas
hallinto. Hoitoratkaisut pitää perustua
tutkittuun tietoon ja tutkimukset ja hoidot
tulisi toteuttaa ns. yhden käynnin periaatteella aina kun se on mahdollista. Jonossa
oleva sairas potilas on kallis yhteiskunnalle – puhumattakaan siitä mikä on inhimillistä häntä kohtaan.
• Laadukas koulutus kaikille oppilaille
ja opiskelijoille
Oppimisen perusta luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja siksi sen laatuun on panostettava alusta lähtien. Koulutusaloja on
uudistettava maltillisesti samalla kuitenkin
huomioiden muuttuvat työvoimatarpeet
eri aloilla. Suomessa kannattaa panostaa
korkeaan sivistykseen ja osaamiseen.
Niiden kautta syntyy paras mahdollinen
hyvinvointi.
• Yhteiskunnan erityinen tuki lapsille,
vanhuksille ja sairaille
Valtion perustehtävä on huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista. On kuitenkin elämäntilanteita, joissa tarvitaan yhteiskunnan
erityistä tukea. Tämä tulisi kohdistaa
heikoimmassa asemassa oleviin kuten lapsiin, vanhuksiin ja sairaisiin. Paremmassa
asemassa olevilla ihmisillä sosiaaliturva
tulisi olla vastikkeellista.
• Hyvinvoiva ikääntyminen
Ikäpyramidimme painottuu yhä enemmän
ikääntyviin kansalaisiin ja lääketieteen
kehitys on johtanut myös siihen, että
yhä vanhempia ihmisiä voidaan hoitaa
tehokkaasti. Omaishoitajien arvokasta
työtä on tuettava. Laitoshoidon sijasta on
pyrittävä mahdollisimman pitkään hyvin
järjestettyyn kotihoitoon. Siinä yksityiset
palveluntarjoajat ovat avainasemassa. Ne
täydentävät arvokkaalla tavalla julkisia
palveluja. Hyvinvoiva ikääntyminen on
jokaisen oikeus.

SEPON SOTE-TEESIT

• Työikäisten ja -kuntoisten sosiaaliturva vastikkeelliseksi.
• Kuntien/kuntayhtymien omien palvelujen lisäksi tulee käyttää entistä
enemmän myös yksityisten sosiaalipalveluja tarjoavien yritysten asiantuntemusta.
• Lääkäreiltä tulee poistaa ylimääräinen hallintokuorma.
• Diagnostiikka ja hoitoratkaisut tulee perustua näyttöön eli tutkittuun
tietoon.
• Turha byrokratia tulee poistaa sairaanhoitajien työstä.
• Lääkärien ja hoitajien koulutuksen laatuun tulee panostaa enemmän.
• Potilaiden asiat tulee hoitaa mahdollisimman valmiiksi yhdellä käynnillä.
• Yksi yhteinen, käyttäjäystävällinen potilastietojärjestelmä tulee ottaa
käyttöön kaikilla sote-alueilla.
• Potilaiden jatkohoito- ja kuntoutuspaikan järjestäminen tulee olla sujuvaa.
• Sote-alueelle tulee luoda mahdollisimman suoraviivainen hallinto.
• Rakennetaan palkitsemisjärjestelmä parhaiten ja taloudellisesti toimiville
sote-palveluiden tuottajajille.

		Hyvinvointia
		yrittämisestä
Suomen talouden tärkeän peruspilarin muodostavat yritykset. Suomalaisten
yritysten kilpailukyvyn parantaminen on ratkaisevaa koko yrityssektorin ja
sen kautta valtiontalouden kannalta. Olennaista on kannustaa työntekoon,
yrittämiseen, omistamiseen, investoimiseen sekä myös korkeimpaan mahdolliseen osaamiseen. Tämän kautta myös julkiset palvelut kehittyvät oikeaan
suuntaan. Koko yhteiskunnan osalta tarvitaan asennemuutos, jossa työikäisiä
kannustetaan entistä vahvemmin töihin. Työllistämiseen liittyvä byrokratia
on minimoitava. Nuorten työllistyminen paranisi merkittävästi, mikäli työnantajille annettaisiin vapaa sopimusoikeus 15-18-vuotiaiden palkkaamiseksi
työaikalain ja muun lainsäädännön puitteissa.

seppoparkkila.fi

MIELIPIDE
Säätiöt ja järjestöt tekevät hyvää työtä, mutta vievät
voin yrittäjän leivän päältä, kun saavat TEM:stä
osa-aikaisille palkkatukea toisin kun yritykset.
Tempputyöllistäminen on markkinoita sotkeva, se
on sosiaalista työllistämistä, joka ei muutu työksi
niinkuin oletusarvo on, vaan näkyy tilastoissa, että
jotain on tehty. Tekijä ei myöskään elä ko. työllä.
Kari Huuskonen
yrittäjä, Apukolmio Oy

Jos sairastun, olen
yrittäjänä neljä päivää
ilman toimeentuloa,
kun työsuhteessa olevilla on työsopimuslain mukaan oikeus
täyteen palkkaan.

Jos lapsi sairastuu, yksityisenä
elinkeinonharjoittajana en
voi vähentää sairaan lapsen
hoitajan palkkaa yrityksen verotuksessa, kuten muut työssä
käyvät.

Tanja Siitonen,
English Discovery Daycare,
Lempäälä

Parturi-kampaaja Iida Hakala
Salon Europaeuksesta,
Tampere

Paljon puhetta on ollut, että Suomi tarvitsee jatkossa
uusia yrittäjiä ja yrityksiä, tehokkaampaa terveydenhoitoa sekä lisäpanostusta tutkimukseen. Sepon pitkään tuntien olen vakuuttunut, että hän on se henkilö,
joka työteliäisyydellään ja kokemuksellaan pystyy
muuttamaan nämä puheet teoiksi kaikkien nykyisten ja
varsinkin tulevien sukupolvien hyväksi.
Risto Ranta
Toimitusjohtaja, Biotop Oy
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Työuraa neljännesvuosisata
lääketieteen parissa

SEPPO PARKKILA
• Syntynyt Pohjois-Pohjanmaalla
Vihannissa vuonna 1966
• Lääketieteen opinnot alkoivat 		
1985 Oulun yliopistossa
• Valmistuminen lääkäriksi 1991
• Sotilasarvo lääkintäluutnantti
• Avioon Anna-Kaisan kanssa 1991
• Lääketieteen tohtoriksi 1994
• Tutkijana St. Louisin yliopistossa
1996-1998
• Kliinisen kemian erikoislääkäriksi
2001
• Lääketieteellisen teknologian 		
ja bioteknologian professoriksi
Tampereen yliopistoon 2002
• Anatomian professoriksi
Tampereen yliopiston Lääketieteen
yksikköön 2008

Seppo Parkkila on tehnyt pitkän ja
monipuolisen työuran, noin 25 vuotta
lääkärinä, opettajana ja tutkijana ja
professorina. Nyt hän vakuuttaa olevansa
valmis uuteen haasteeseen: palvelemaan
suomalaisia ja Suomea myös kansanedustajana.
Seppo kertoo aloittaneensa työuransa
lääketieteen parissa jo opiskeluaikoinaan,
kun hän pääsi opettamaan nuoremmille
opiskelijoille anatomiaa.
– Minulla on ollut aina mahdollisuus
tehdä monipuolisia tehtäviä. Valmistumiseni jälkeen työskentelin välillä
terveyskeskuslääkärinä, sairaalalääkärinä
ja pitkään myös yliopistossa opettajana ja
tutkijana.
Tutkijaura jatkui kaksi vuotta Yhdysvalloissa, kun 90-luvun puolivälin
jälkeen perhe muutti kahdeksi vuodeksi
Saint Louisiin. Siellä Seppo työskenteli
yhdessä vaimonsa kanssa tutkijoina
yliopistossa.
Yhdysvalloista perhe palasi takaisin
Kempeleeseen, ja Seppo jatkoi lääkärin,
tutkijan ja opettajan uraa Oulun yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa.
– Vuosituhannen vaihteen jälkeen tarjoutui haaste, josta ei voinut kieltäytyä.
Edessä oli muutto Tampereelle ja uusiin
tehtäviin lääketieteellisen teknologian ja
bioteknologian professoriksi.
– Tuo haaste oli hyvin mieliinpainuva, sillä saimme luoda Suomen ensimmäisen bioteknologian koulutusohjelman
Tampereen yliopistoon. Samalla perustin
Tampereelle oman tutkimusryhmäni, hän
kertoo.

Kuusi vuotta myöhemmin hänet valittiin anatomian professoriksi. Nykyistä
työtään professorina ja tutkimusryhmän
johtajana hän kuvailee termillä monipuolinen: työhön kuuluu lääketieteen
opettamista ja tutkimista, mutta myös
näihin liittyviä hallinnollisia tehtäviä.
Lisäksi tutkimusten ansiosta työhön kuuluu päivittäinen kanssakäynti ulkomaisten yhteistyötyökumppanien kanssa.
Parkkilan perhe rakensi kotinsa
Vesilahdelle asuttuaan ensin Tampereella
kaksi vuotta. Kotikunnassaan Seppo on
ollut mukana seurakuntatyössä, ja tällä
hetkellä luottamustoimessaan kirkkovaltuuston puheenjohtajana.
– Ratkaisut ovat joskus yllättäviä.
20 vuotta sitten en olisi arvannut, että
asuisimme tänä päivänä maaseudulla,
mutta aivan Tampereen lähettyvillä. Nyt
olemme rakentaneet kesämökin Nokialle. Täytyy myöntää, että kaikenlainen
rakentelu vapaa-aikana on todella mielenkiintoista ja rentouttavaa. Metsätöistä
puhumattakaan, hän kertoo.
Seppo kertoo, että harrastukset liittyvät vahvasti luontoon. Mökkeilyn lisäksi
kalastus ja marjastus ovat lähellä miehen
sydäntä. Suosikkikohde luontomatkailussa ja retkeilyssä on ehdottomasti Lappi.
Parkkilan perheen vanhin lapsi on
muuttanut opiskelujen perässä Ouluun,
mutta kaksi nuorinta asuvat vielä kotona
Vesilahdella.
Jukka Alamäki
yrittäjä, kapteeni evp

Suomalainen tutkimustyön laatu kansainväliselle huipulle
Suomalainen tiede on korkeatasoista
monilla aloilla. Kansainväliseen huippukärkeen pääseminen on mahdollista, mutta
siihen tarvitaan uudenlaista kannustusta.
Tällä hetkellä tutkijoiden työajasta kuluu

liian paljon – monesti epätoivoiseen –
rahoituksen hakemiseen sekä muuhun
byrokratiaan. Sähköiset järjestelmät ovat
tuhonneet luovuutta. Tässä suhteessa yliopistoihin ja muihin tutkimuslaitoksiin tar-

vitaan uudenlaista asennetta. Annetaan
tutkijoiden keskittyä tutkimukseen ja
opettamiseen ja varmistetaan tieteen
riittävä rahoitus.

seppoparkkila.fi

KOLLEGAT KERTOVAT
I know Professor Seppo Parkkila since
1990 when, as young PhD students, we
met in some important international conferences. Thus started our friendship and
collaboration, which led to several significant discoveries in the field of enzymes,
protein molecules acting as biological
catalysts. Seppo and his group became
among the most important contributors in
this field worldwide. His reliability as a
scientist made him appreciated all over the
world. Seppo´s contributions in understanding of enzymes involved in cancer,
regulation of the acid-base balance and
several other processes have led to the design of novel therapeutics for widespread

diseases, such as tumors, obesity and
epilepsy. A person with his character and
energy would be something completely
new in politics.
Professor Claudiu T. Supuran, PhD
University of Florence, Italy

I have known Dr. Seppo Parkkila for
more than twenty years. Based on my
experience Seppo is a productive and
smart scientist. Seppo loves his family
and country. I´m proud that he is now
involved in politics and can make a real
change in the world.
Dr Abdul Waheed, PhD
Research professor
Saint Louis University 		
School of Medicine, 		
U.S.A.

”Seppo Parkkilaa
tarvitaan seuraavassa
eduskunnassa”
Yksityinen vai julkinen terveydenhoito?
Suomessa käytetään erityisen paljon
yksityistä (omaa) rahaa terveydenhoitoon. Sen osuus on noin 25% kokonaiskustannuksista. Maahamme on vahvasti
pesiytynyt kansainvälisten sijoittajien
omistuksessa olevia suuria terveysyrityksiä, jotka järjestävät mm. työterveyshoitoa. Suuret ovat syöneet pois
pienet yrittäjät, eikä Suomessa ole juuri
yksityisiä ammatinharjoittajia kuten
Tanskassa ja Norjassa. Suurten yritysten
ansaintalogiikka on tehdä mahdollisimman paljon rahaa sijoituksillaan.
Tällöin saatetaan syyllistyä ylihoitoon
ja ylidiagnostiikkaan, jotta saadaan kalliiden laitteiden (mm. magneettikuvaus)
investoinneille katetta. Työterveyshuolto
on sen seurauksena 20% kalliimpaa
yksityisesti kuin julkisesti järjestettynä.
OP-Pohjola ryhmä on tuonut Suomeen
uuden tavan hoitaa vakuuttamiaan
potilaita. He ovat perustaneet OmaSairaalan Helsingin Ruskeasuolle ja
laajentavat toimintaansa muihin suuriin
kaupunkeihin. Sairaala tarjoaa lähinnä ortopediaa ja kuntoutusta. Heidän
toimintalogiikkansa on hyvä ja nopea
hoito, ei rahan ansaitseminen, mikäli
radiohaastatteluun on luottamista.
Kaikki sairaanhoito, mikä tapahtuu
potilaan omalla rahalla tai vakuutuksen
turvin on tervetullutta toimintaa veronmaksajan kannalta. Julkisen puolen on
kuitenkin huolehdittava päivystyksestä,
ensihoidosta, synnytyksistä, syövän hoidosta ja kaikesta kalliista ja vaativasta
hoidosta ja diagnostiikasta. Julkinen
terveydenhoito kouluttaa myös kaikki
alan työntekijät ja tekee tieteellistä
tutkimustyötä.
Katainen/Stubb hallitus on päättänyt
uudistaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakenteita ja rahoitusta. 25.11.2014
ohjausryhmä sopi viiden sote-alueen
(järjestäjä) nimet, rajat ja rahoitusvastuun sekä tuotantoalueiden lukumäärän.
Hallituksen esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi annettiin eduskunnalle
joulukuussa 2014. Eduskunta päättää
laista maaliskuussa 2015 ja rahoitus jää
seuraavan eduskunnan päätettäväksi.
Professori Seppo Parkkila tuntee terveydenhuollon vaatimukset ja pystyy
osallistumaan sen rahoituksen suunnitteluun niin, ettei veronmaksajan taakka
kasva, mutta kansalaiset saavat hyvää ja
oikea-aikaista hoitoa. Seppo Parkkilaa
tarvitaan seuraavassa eduskunnassa.

Sirpa Asko-Seljavaara
plastiikkakirurgian
emeritusprofessori,
Helsingin yliopisto
emerituskansanedustaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu

