
Ehdotus vuoden 2021 korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäriksi  
 

Erikoislääkäri Panu Kuoppala  
 
Tämä Lapuan lahja, entinen laitesukeltaja ja nykyinen maailman merien purjehtija erikoistui pitkälle 
yleislääketieteeseen, kunnes päätti kuitenkin siirtyä parhaan erikoisalan pariin. Hän on saanut 
erikoistumiskoulutuksen 90-luvulla Oulussa ja valmistumisen jälkeen töitä tarjottiin yliopistosairaalastakin, 
mutta veri veti takaisin kotiseudulle. Hän on luonut pitkän ja ansiokkaan uran Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen 
keskussairaalassa erikoislääkärinä sekä jo melkein kahden vuosikymmenen ajan klinikan ylilääkärinä. 
Ylilääkärin tehtävässä hän on pitkäjänteisellä työllään jatkuvasti kehittänyt klinikan toimintaa vastaamaan 
ajan ja ympäristön vaatimuksia. Kun hän aloitti klinikan johtamisen, oli Seinäjoella pula knk-alan osaajista, 
mutta vuosien mittaan Seinäjoen klinikasta on muodostunut pidetty ja haluttu työpaikka nuorten 
kollegoiden keskuudessa. Yhtenä merkittävimpänä ponnistuksena klinikan kehitystyössä on ollut 
polikliinisen leikkaussalitoiminnan perustaminen ja kehittäminen. Tämä kansallisestikin uraauurtava 
toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja toiminut mallina monille muille knk-klinikoille.   
 

Pohjalaisen, ajoittain räiskyvän ja suoran, mutta äärimmäisen rehellisen ja rehdin luonteen omaava kollega 
toimii esimiehenä antaen oman persoonsa näkyä ja kuulua. Alaiselle tämä tarkoittaa erityisesti laajaa 
huolenpitoa ja välittämistä työoloista, koulutuksesta sekä työn sujuvuudesta. Sairaalan muiden 
erikoisalojen edustajien keskuudessa Kuoppala on erityisen tunnettu siitä, miten hän pitää huolta omistaan. 
Erityisenä ansiona mainittakoon erikoistuvien lääkäreiden koulutus, johon on hänen johdollaan panostettu 
merkittävästi. Koulutus on laadultaan erinomaista ja yksilön oman kehityskaaren huomioivaa. Hänen 
toimintaansa esimiehenä kuvaa parhaiten miten työ ja työolot on järjestetty niin hyvin, että muiden 
tehtäväksi jää vain tulla töihin ja keskittyä täysin omaan osaamisalueeseensa antamatta ulkoisten 
tekijöiden häiritä prosessia. Kuoppalan onkin usein kuultu sanovan, että töissä pitää olla kivaa.  
 

Kaikenlaisesta nikkaroinnista, korjaamisesta ja erityisesti purjehtimisesta nauttiva kollega on myös siinä 
suhteessa joviaali kaveri, että erikoistuvan lääkärin tarvitessa neljäksi kuukaudeksi töitä mutta vakanssien 
ollessa täynnä tekee Panu tilaa, pakkaa laukkunsa ja lähtee maailman merille purjehtimaan.   
 

Näiden ja monien muiden tässä kertomatta jääneiden ansioiden perusteella ehdotamme EL Panu 
Kuoppalan valitsemista vuoden 2021 korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäriksi.  
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