Keski-Uudellamaalla

Mahdollisuus, joka ei meidän
elinaikanamme toistu
Nämä ovat meidän kaikkien kan-

Muutoksessa on pidettävä huolta

on tottunut tekemään yhteistyötä

nalta tärkeimmät vaalit pitkään

henkilöstön hyvinvoinnista. On

yli kuntarajojen. Uudistuksen onnis-

aikaan. Ensimmäistä kertaa valit-

oikeutettua vaatia nykyistä parem-

tuminen vaatiikin mahdollisimman

tavat hyvinvointialueen päättäjät

paa johtamista. Henkilöstö on otet-

tiiviin yhteyden säilyttämistä hyvin-

tulevat linjaamaan sosiaali- ja

tava vahvasti mukaan toimintojen

vointialueen ja kuntien välillä.

terveyspalveluiden järjestämisestä

ja palveluiden suunnitteluun, ja

pitkälle tulevaisuuteen. Kyse on

nousevia innovaatioita on otettava

Näissä vaaleissa on kysymys

niistä palveluista, joiden kohdalla

rohkeasti käyttöön. Luotetaan,

lopulta yksinkertaisista asioista.

on aidosti tärkeää, että ne toimivat

että ratkaisut löytyvät yhteisellä

Sinua lähellä olevista palveluista,

ja ovat sinua lähellä.

tekemisellä. Paremmalla henkilös-

joita tarvitset kun sattuu ja silloin

töpolitiikalla edistetään henkilöstön

on parempi etteivät ne ole ihan

Historian ensimmäisissä alue-

työhyvinvointia ja vähennetään

missä sattuu. Tee tärkeä valinta ja

vaaleissa äänestetään millaisia

vaihtuvuutta. Keskusta on sitoutu-

äänestä aluevaaleissa ennakkoon

sosiaali- ja terveys- ja pelastus-

nut edistämään hyvinvointialueita

12.-18.1.2022 tai viimeistään vaali-

alanpalveluita tulevaisuudessa

perheystävällisinä ja joustavina

päivänä 23.1.2022.

käytämme ja missä niitä käy-

työpaikkoina henkilöstön erilaiset

tämme. Otetaanko asukkaiden

elämäntilanteet huomioiden.

Koko alueen ehdokkaiden puolesta.

Tea Nieminen, Pornainen
Keskustan aluevaalipäällikkö
Keski-Uudellamaalla
Keskustan Uudenmaan piirin
varapuheenjohtaja

tarpeet riittävästi huomioon. Tuleva
aluevaltuusto on isojen asioiden

Keski-Uudellamaallakaan kai-

edessä ja sillä on merkitystä mihin

kista kunnista ei välttämättä tule

suuntaan Keski-Uudenmaan hyvin-

valituksi edustajia uuteen alueval-

vointialuetta kehitetään. Edessäm-

tuustoon. Keskustan vahvuus on

me on mahdollisuus, joka ei meidän

vankka alueellinen verkosto, joka

elinaikanamme toistu. Uudistuksen
tavoitteiden tulee olla korkealla,
eikä se missään tapauksessa saa
jäädä vain rakenteelliseksi.
Meillä Keski-Uudellamaalla on
toiminut jo muutaman vuoden
Keusoten kuntayhtymä. Vaikka
olemme saaneet harjoitella yhdessä tekemistä jo tovin, on tulevilla
aluevaltuutetuilla iso työ edessään.
Ei ole ihan sama kuka sinun puolestasi valtaa käyttää. On tärkeää
pohtia miten haluat asioita tulevaisuudessa hoidettavan, keskittäen
vai lähipalveluita tukien.

Me edistämme terveyttä ja hyvinvointia
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on aihe, jota viime vuosina on

kesken. Käytännön ohjaamisen harrastuksissa on kuitenkin tuottanut kolmas

käsitelty monilla eri foorumeilla. Aihetta onkin syytä käsitellä ja pohtia,

sektori eli järjestökenttä.

kun huoltosuhde heikkenee vauhdilla. Hyvinvointialueilla tulee olemaan
merkittäviä tehtäviä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tuota työtä
ei kuitenkaan pystytä hoitamaan riittävällä tasolla pelkästään hyvinvointialueen toimesta. Kunnille jää merkittäviä hyvinvointia edistäviä ja terveyden
ylläpitoon liittyviä tehtäviä. On välttämätöntä, että rinnalle saadaan mukaan myös niin sanottu kolmas sektori eli järjestökenttä, sukulaiset, naapurit

Tämänkaltaiset esimerkit ovat vietävissä mukaan myös tulevan hyvinvointialueen toimintaan. Esimerkiksi vanhuspalveluissa terveyttä ja hyvinvointia
voidaan lisätä tarjoamalla aktiivista toimintaa niin kotihoidossa kuin erilaisissa palveluasunnoissa asuville. Tämän mahdollistamiseen tarvitaan
hyvinvointialueen lisäksi kunnan ja järjestökentän apua.

ja ystävät ovat osaltaan auttamassa. Kunnilla ja kolmannen sektorin toi-

Käynnistävän muutoksen yhteydessä täytyy pitää olemassa oleva järjestö-

mijoilla eli yhdistyksillä ja muilla järjestökenttään kuuluvilla on perinteisesti

kenttä mukana ja varmistaa riittävä rahoitus myös jatkoon. Aktiivinen

ollut vahvaa yhteistyötä. Kunnat ovatkin osoittaneet järjestökentälle myös

toiminta pitää yllä vireyttä ja on vahvasti edistämässä sekä hyvinvointia

rahoitusta työn tekemiseen.

että terveyttä.

Nurmijärvellä yhteistyö on viime vuosina vahvistunut entisestään ja

Me Keskustan ehdokkaat olemme sitoutuneet edistämään tulevan hyvinvoin-

muuttunut aikaisempaa suunnitelmallisemmaksi. Yhtenä konkreettisena

tialueen päätöksenteossa laajaa yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden eteen.

esimerkkinä ovat koululaisten harrastusiltapäivät. Harrastusiltapäivä on
tarkoittanut sitä, että isolla joukolla lapsia on ollut mahdollisuus jäädä
koululle harrastamaan, vaikka liikuntaan tai musiikkiin liittyviä harrasteita.
Koulut ovat tarjonneet tiloja, tehneet kyselyt perheille kiinnostuksesta tarjolla oleviin harrastuksiin ja jakaneet käytettävissä olevat paikat oppilaiden

Taneli Kalliokoski
ekonomi, palvelutuotantopäällikkö
kunnanhallituksen jäsen

Elämän tärkein palvelu
Kun olo tuntuu huonolta, toivon, että

koska on jo etukäteen tiedossa, että

voin keskustella vaivasta ammatti-

osa puolueista korostaa palvelujen

laisen kanssa ja kun tunnen sairastu-

keskittämistä. Sillekin heillä on pe-

neeni, haluan, että pääsen nopeasti

rustelut olemassa, mutta Keskusta

hoitoon. Ja toivon, että tutkimukset

katsoo, että helposti saavutettavis-

tehdään hyvin ja että piilevätkin

sa oleva perusterveydenhuolto

sairaudet löydettäisiin ajoissa.

ja sosiaalipalvelujen saatavuus
ennaltaehkäisevät parhaiten.

Meillä on keskuudessamme ihmisiä,
joiden on käytävä viikottain testeissä.

Terveyskeskuspalvelujen rinnalla

Heillä ja meillä muillakin on oikeus

pitää muistaa, että uusi hyvin-

odottaa, että terveyskeskus olisi

vointialue vastaa paljosta muustakin.

lähellä. Vaativampi ja harvemmin

Sosiaalipalvelut ovat laaja koko-

tarvittava hoito saa olla kauempana.

naisuus, jonka on hyvä olla saman
katon alla terveyspalvelujen kanssa.

Keskustan ehdokkaat kannattavat,

Keskusta haluaa muistuttaa, että

että lähipalvelut säilyvät. Riippu-

myös pelastustoimi siirtyy hyvin-

matta, mistä kunnasta valtuutettuja

vointialueille ja meidän pitää huo-

valitaan, Keskustan listalta valittui-

lehtia myös maaseutualueiden

na he tukevat alueemme sote-

vapaapalokuntien toimintaedellytyk-

toimipisteinä Hyrylää, Järvenpäätä,

sistä. Ne ovat ns. sopimuspalokuntia.

Nurmijärven kirkonkylää, Pornaista,

Matti Vanhanen
Kansanedustaja, Nurmijärvi

käytetään tutkimukseen ja uusim-

alueelle. Hallintohimmeli yksinker-

man hoitoteknologian hankkimi-

taistuu ja tärkeä sosiaali- ja terveys-

Mäntsälää, Klaukkalaa, Hyvinkäätä,

Lähipalvelujen rinnalla Keskusta

seen. Vaativinta kirurgiaa ja syöpä-

sektori sekä pelastustoimi saavat

Rajamäkeä, Jokelaa ja Kellokoskea.

haluaa, että kehittyvällä tieto-

hoitoja on rohjettava keskittää koko

itsenäisen ja vahvan huomion

Pienemmät kylät säilyttävät nämä

tekniikalla kerättävästä tiedosta

valtakunnassa siten, että osaa-

osakseen. Kaikki tietävät, että Kes-

palvelut vain sillä, että valtuute-

saamme aikaisempaa enemmän

minen kehittyy ja että potilas tietää,

kusta on soteuudistuksen äiti ja isä.

tuilla on periaatelinja lähipalvelujen

irti ja hoitohenkilökunnan aikaa

että häntä hoidetaan niin hyvin kuin

Lähdemme innolla uuteen aikaan.

puolesta. Sote-lainsäädäntö sää-

säästyy varsinaiseen hoitotyöhön.

Suomessa parhaimmillaan osataan.

dettiin sellaisena, että se korostaa

Tietojen pitää seurata potilaan

palvelujen saamista läheltä.

perässä vaikka hän olisi ollut

Suuressa soteuudistuksessa vastuu

tutkittavana eri paikoissa. Tärkeää

tästä kaikesta siirretään yli 200:lta

Paikallisten palvelujen tulevaisuus

on myös painottaa sitä, että riittävä

organisaatiolta parillekymmenelle

on näiden vaalien avainkysymys,

osa terveydenhuollon resursseista

yhteen kootulle maakunnalle tai

Turvaa lähipalvelut
Elämme historiallisia hetkiä,

Uudet 21 hyvinvointialuetta kor-

Lainsäädäntö luo toimintaraamit

kun käymme kohti ensimmäisiä

vaavat nykyiset kuntayhtymät ja

ja valtio tukee parhaansa mukaan,

aluevaaleja. Ensimmäisellä ker-

muut hallintohimmelit, joita on

mutta paremmat palvelut toteu-

ralla vaalipäivä on omansa, 23.

noin 200! Siis nykyisin 200, jatkossa

tetaan alueilla. Hyvien palveluiden

tammikuuta. Jatkossa tarkoitus

parikymmentä. Omaan järkeeni se

toteuttamiseen tarvitaan osaavaa

on yhdistää kunta- ja aluevaalit

selkeyttää ja keventää hallintoa.

henkilöstöä ja fiksuja päättäjiä.
Ja näiden kahden joukon sauma-

samalle päivälle, eli tulevaisuudessa äänestetään samalla kertaa

Vaaliasetelman voisi kiteyttää niin,

tonta yhteistyötä ja keskinäistä

molemmissa vaaleissa.

että näissäkin vaaleissa jokainen

kunnioitusta.

ääni merkitsee. Ääni keskustalai-

Antti Kaikkonen
Kirjoittaja on puolustusministeri
(kesk).

On ymmärrettävää, että tällai-

selle ehdokkaalle on ääni toimivien

Mietin pitkään vaaleihin ehdolle

sen uuden askeleen kynnyksellä

lähipalveluiden, sote-henkilöstön

mukaan lähtemistä. Omalla koh-

epävarmuutta ja kysymyksiäkin

paremman työarjen ja sujuvan

dallani tässä tilanteessa katsoin

on. Mistä oikein on kysymys, mistä

hoitoonpääsyn puolesta.

kuitenkin viisaimmaksi jättää
ehdokkuuden väliin. Sen sijaan

aluevaltuustoissa päätetään, millainen olisi hyvä päättäjä?

Meille keskustalaisille tunnus-

kannustan tasaisesti ehdokkai-

omaista on vastuun kanto koko

tamme kaikkialla Uudellamaalla

Olen luottavainen, että vaalipäivän

Suomesta. Aluevaaleissa kannam-

ja rohkaisen ihmisiä käyttämään

lähestymisen myötä asetelmat sel-

me huolta koko alueen palveluista,

äänioikeuttaan.

kiytyvät ja vaalikuumekin nousee.

reunoja myöten. Tulevat aluevaltuustojen luottamushenkilöt eivät

Turvaa lähipalvelut. Äänestä

Sote-uudistuksen tarve on tun-

edusta vain omaa kuntaansa,

Keskustaa. Sitä kotimaista.

nistettu jo pitkään: väestömme

vaan vastuuta on kannettava myös

vanhenee, palvelut ovat eriytyneet

naapurikunnan ja jopa sen kaukai-

liikaa ja sosiaali- ja terveyspal-

simman kunnan palveluista.

velujen hallinto on pirstaloitunut
lukuisiin hallintotasoihin.

Keskusta haluaa, että Suomen
jokaisessa kunnassa on vähintään

Jotkut poliittiset kilpailijat ovat

yksi sosiaali- ja terveysasema.

luoneet mielikuvaa, että nyt raken-

Monessa Uudenmaan kunnassa

netaan uusi hallinnon taso kaiken

palveluverkoston on oltava tätäkin

vanhan olemassa olevan päälle.

laajempi: palvelupisteitä tarvitaan

Tästä ei ole kysymys.

useampia.

Vahvistamme lähipalveluita
Äänestä aulevaaleissa
Rösta i välfärdsområdesvalet 23.1.
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Matti
Ahonen

Sari
Alaluusua

Jukka
Anttila

Eerik
Brusila

Tarja
Edry

Sinikka
Ekonen

omaishoitaja, eläkeläinen, Mäntsälä

farmaseutti,
Mäntsälä

hallintotieteen lisensiaatti, eläkeläinen,
Nurmijärvi

opiskelija, VTK,
Mäntsälä

KM, rehtori, Järvenpää

psykologi, Mäntsälä
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Aija
Franti

Sirpa
Granholm

Päivi
Haapala

Jaakko
Haapamäki

Kirsti
Handolin

Arto
Hanelius

maatalousyrittäjä,
Pornainen

yrittäjä, Nurmijärvi

yrittäjä, merkonomi,
Järvenpää

talouspäällikkö,
Hyvinkää

kauppatieteiden
maisteri, Nurmijärvi

maaseutuyrittäjä,
Tuusula
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319

320

321

322

Riikka
Hasko

Tapio
Havula

Anneli
Heikkilä

Merja
Heikkonen

Kalevi
Heinonen

Erkki
Henriksson

sairaanhoitaja YAMK,
Järvenpää

maatalousyrittäjä,
eläkeläinen, Mäntsälä

ruokapalveluasiantuntija, eläkkeellä,
Nurmijärvi

KM, neuvotteleva
virkamies, Tuusula

eläinlääkäri,
Mäntsälä

eläkeläinen,
Nurmijärvi

323

324

325

326

327

328

Timo
Huhtaluoma

Antton
Hägglund

Juha-Matti
Inkinen

Juuso
Jaakola-Siimes

Timo
Jattu

Jukka
Kaikkonen

diplomi-insinööri,
Tuusula

erikoissairaanhoitaja,
eläkkeellä, Mäntsälä

maataloustuottaja,
Mäntsälä

business controller,
DI, Nurmijärvi

kriisityöntekijä,
Hyvinkää

riskienhallintapäällikkö, eläkkeellä,
Tuusula

331

332

329

330

333

334

Taneli
Kalliokoski

Kirsi
Kalliotähti

Otto
Karhunen

Elina
Koivisto

Petri
Kolmonen

Matti
Korkiakoski

ekonomi, palvelutuotantopäällikkö,
Nurmijärvi

diakoni, sosionomi
(YAMK), Nurmijärvi

varastotyöntekijä,
kunnanvaltuutettu,
Pornainen

TM, seurakuntapastori,
Järvenpää

palvelujohtaja,
Nurmijärvi

liiketoimintajohtaja,
Nurmijärvi

335

336

337

338

339

340

Jyrki
Kosonen

Milla
Kosonen

Roosa
Kurki

Marjut
Kylliäinen

Mikko
Laapotti

Esa
Lahtela

maanviljelijä, yrittäjä,
Mäntsälä

sairaanhoitaja,
Mäntsälä

yrittäjä, Mäntsälä

kouluttaja, eläkkeellä,
Tuusula

tekninen myyjä,
Tuusula

DI, henkilöstöjohtaja
eläk., Nurmijärvi

341

342

343

344

345

346

Joonatan
Laine

Marja-Leena
Laine

Anna-Liisa
Lyytinen

Kalle
Mustonen

Kullervo
Mäkinen

Salme
Nepponen

toiminnanjohtaja,
YTK, Nurmijärvi

KM, varhaiskasvatuspäällikkö, Hyvinkää

terveydenhuollon
maisteri, Nurmijärvi

toimittaja, valokuvaaja, Nurmijärvi

eläkeläinen, Tuusula

psykoterapeutti,
työnohjaaja, Tuusula

349

350

347

348

351

352

Tea
Nieminen

Ari
Nyman

Anne
Oksanen

Arja
Partanen

Esa
Penttilä

Anna
Pulkkinen

sosionomi AMK,
palveluvastaava,
Pornainen

maanviljelijä, Tuusula

yrittäjä, seikkailupuistotäti, Hyvinkää

palkanlaskija,
Tuusula

yrittäjä, eläkeläinen,
Nurmijärvi

terveydenhoitaja,
Järvenpää

353

354

355

356

357

358

Enni
Pöykkö

Jari
Raita

Kalle
Rantakulma

Riikka
Reina

Sanna-Maria
Riikonen

Katri
Roivainen

yrittäjä, freelancer,
Mäntsälä

yrittäjä, maanviljelijä,
Tuusula

puutarha-agronomi,
maanviljelijä,
Nurmijärvi

kirkkoherra,
Järvenpää

yrittäjä, hyvinvointiohjaaja, Järvenpää

opiskelija, YTK,
Mäntsälä

359

360

361

362

363

364

Joonas
Salmi

Erja

Raimo
Stenvall

Tanja
Stormbom

Sanna
Takala

Marja
Teppinen

toiminnanjohtaja,
tradenomi, Hyvinkää

perhehoitaja,
perushoitaja, Tuusula

autoilija, Tuusula

lakiasiainpäällikkö,
Nurmijärvi

työterveyshoitaja,
Tuusula

maanviljelijä,
tradenomi, Mäntsälä

Sarenius-Salmenkivi

365

366

367

368

369

370

Kalevi
Tihveräinen

Reijo
Tilvis

Liina
Tiusanen

Johanna
Tukiainen

Sakari
Tuomisto

Kristiina
Vainikka

yrittäjä, Järvenpää

professori emeritus,
erikoislääkäri,
Mäntsälä

YTK, poliittinen
sihteeri, Järvenpää

lähihoitaja, Pornainen

sosiaalipolitiikan
asiantuntija, ekonomi,
Järvenpää

sairaanhoitaja, kevytyrittäjä, Järvenpää

371

372

373

374

375

376

Matti
Vanhanen

Maria
Vartiainen

Kirsi
Viitanen

Juha
Virkki

Jarkko
Wallenius

Lauri
Ylimartimo

kansanedustaja,
Nurmijärvi

sairaanhoitaja,
Hyvinkää

KM, varhaiskasvatusjohtaja, Nurmijärvi

yrittäjä, kunnanvaltuutettu, Pornainen

yrittäjä, maanviljelijä,
Järvenpää

yrittäjä, Mäntsälä

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022
ja ulkomailla 12.–15.1.2022
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Anu
Åberg

Ville
Åberg

MP-yrittäjä, Tuusula

varastomies,
Nurmijärvi

Förhandsröstning 12.–18.1.2022
i utomlands 12.–15.1.2022
Keskusta.fi

Sopimuspalokunnat ovat
arjen turvaajia
On tärkeä päästä helposti terveyspalveluiden äärelle, mutta hädässä on pelastustoimen ja ensihoidon päästävä myös
kotiovelle nopeasti.
Keskustan vaihtoehto näissä vaaleissa on
arjen turva. Tässä lähipalvelujen puolustaminen on avainasemassa. Pelastustoimi
on harvemmin puhuttu, mutta merkittävä
osa tulevien hyvinvointialueiden kokonaisuutta. Keskusta ei hyväksy yhdenkään
paloaseman lakkauttamista. Tämän takana myös Keskustan keskiuusmaalaisten
ehdokkaiden on helppo seisoa. Keski- Uudenmaan erityispiirteet vaativat erityistä
huolenpitoa, sillä alueen läpi menee kaksi
valtaväylää sekä raideliikenne, jonka läpi
menee 2/3 koko Suomen raideliikenteestä.
Alueeltamme löytyy Hyvinkään isot tuotantolaitokset ja harvaan asutummasta
seudusta tiivin asumisen kesittymiin sekä
erilaisia vesistöjä, nämä kaikki erilaiset toiminta olosuhteet vaativat niin kalustolta
kuin henkilöstön osaamiselta paljon.
Sopimuspalokunnat muodostavat erittäin
tärkeän osan palo- ja pelastustoimea
Suomessa ja Keski-Uudellamaalla. He pitävät huolta arjen turvasta ammattilaisten
rinnalla ja lähtevät apuun kelloa katsomatta tai pitkääkään matkaa kaihtamatta.
Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa
sisäistä turvallisuutta ja pelastustoimen
järjestämistä.
Näissä vaaleissa keskusta ajaa sinnikkäästi
sitä, että ensihoidon ja pelastuslaitoksen
sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö on saumatonta ja sujuvaa. Teemme
töitä sen eteen, että sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan.
Vasteaikojen on pysyttävä kohtuullisina
niin kaupungin keskustassa kuin harvaan
asutuilla seuduilla. Arjen turvallisuus on
meille tärkeää.
Keskustan kansanedustaja, Suomen
Sopimuspalokuntien liiton puheenjohtaja
Arto Pirttilahden sanoja mukaillen,
Tea Nieminen, Pornainen
Keusoten hallituksen jäsen
Pornaisten valtuuston 1. vpj
Keusoten hallituksen jäsen 2021-

Hallintoa keventämällä euroja
potilaiden tarvitsemaan hoitoon
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee käy-

tannuksia alas, saadaan euroja sinne, missä niitä

tännössä muodostumaan nykyisestä KeuSote –

eniten tarvitaan. Euroja tulee suunnata turvaa-

Kuntayhtymän hallinnointialueesta. KeuSotesta

maan potilaiden nopeaa hoitoon pääsyä, heidän

on nyt saatu kokemuksia sekä hallinnoinnin,

tarvitsemaansa hoitoa siellä ja sinne, missä sat-

talouden, työntekijöiden että palveluiden

tuu. KeuSote:n palvelun sanotaan kuntayhtymän

näkökulmista. Hyvää on saatu aikaan, kuten di-

nettisivujen mukaan olevan asiakaslähtöistä.

gitalisaation kehittämisessä ja jalkauttamisessa.

Asiakaskokemuksia kuunnellessa aina ei siltä ole

Mutta on myös kompuroitu, kovastikin. Asiak-

vaikuttanut. Hyviä kokemuksia on, etenkin pienten

kaiden kokemana palvelut ovat karanneet yhä

terveysasemien ketteristä palveluista.

kauemmaksi, eikä alun perin hyvää tarkoittaneet
yhteydenpitokeinot ole toimineet, sitä takaisin-

Hoitoketjujen saumaton yhteistyö potilaan

soittoa ei vaan kuulu.

parhaaksi vaatii ennen kaikkea toimivaa,
ajantasaisen tiedon välittämiseen taipuvaa

Työntekijät ovat joutuneet uudenlaisten pai-

tietotekniikkaa eri toimijoiden välillä. KeuSo-

neiden alle esimerkiksi palkkojen ja palveluiden

te:lla on tällä hetkellä toistakymmentä erillistä

harmonisointien takia. Resurssipula ei ole vain

pääjärjestelmää ja yli sata oheisjärjestelmää

vallitsevan epidemian syytä. Hallinnon mitta-

käytössä, jotka eivät välttämättä ”keskustele”

kaava suhteessa alueen kokoon on näyttäytynyt

sujuvasti keskenään. Nopean, hyvän ja saumat-

raskaana ja taloudellisestikin kestämättömänä.

toman hoitoketjun alkupäässä on usein pelas-

KeuSoten syntyhistoriaan liittyy kuuden kunnan

tuspalvelun ensihoito. Tietojen siirto alkaa sieltä.

välisen yhteistyön rakentaminen ja kehittyminen.

Tai tietojen siirto alkaa perusterveydenhuollon

Jokainen omistajakunta piti ja vieläkin pitää

sosiaali- ja/tai terveyspalveluista edeten tarvit-

kiinni omistansa. Kukapa sitä nyt saavutetuista

taessa erikoissairaanhoitoon. Jatkossa mukaan

eduista luopuisi. Hallinnoinnin ja johdon pääl-

pitää saada myös työterveyshuollot ja yksityiset

lekkäisyyksiä on tulevalla hyvinvointialueella

toimijat, joiden palveluita hyvinvointialueen

karsittava yhä edelleen. Ei kuitenkaan niin, että

potilaat käyttävät. Hoitoketjujen keskeisenä osa-

suorittavalle työntekijäportaalle valuu liikaa

na on muistettava myös potilaiden lääkehuolto.

hallinnollisia tehtäviä, jolloin niihin käytettävä

Valtava ketjutus potilaan hyväksi tarvitaan, mikä

aika on pois potilastyöstä.

onnistuu vain modernein tietoteknisin keinoin.

Byrokraattinen, hierarkiaan perustuva hal-

Tuosta seuraa tietysti kysymys siitä, mihin

lintomalli vain harvoin johtaa kehittävään ja

työntekijöiden aika menee, koneella vai potilaan

innostavaan yhteistyöhön. Ylimmältä hallinnon

luona? Kasvokkain kohtaaminen on edelleen

tasolta vaikutetaan niihin malleihin, joiden

hoidon kulmakivi, vaikka avuksi ovat tulleet

avulla alemmilla tasoilla esimerkiksi potilaiden

erilaiset tekniset apuvälineet. Vastuu palvelu-

hoitoyksiköissä toteutetaan hyvää, laadukasta

kokonaisuuksien laadusta ja hoitoketjujen toimi-

hoitoa. Yhteistyön ja jatkuvan vuorovaikutuksen

vuudesta on lähellä ihmistä/potilasta, palveluja

merkitys ylimmän johdon, keskijohdon ja käytän-

tuottavalla yksiköllä. Kattavan palveluketjun

nön työtä tekevien välillä saadaan sujumaan,

luominen ja siinä tietojen nopea viestintä on

mikäli keskinäinen luottamus sekä ammattijoh-

meitä kaikkia varten.

tajien, luottamushenkilöiden että työntekijöiden
välillä onnistuu.

Toisiinsa linkittyvät ja toisiaan tukevat palvelut
hoitoketjujen kaikilla tasoilla vaatii tulevilta hy-

Organisaatiorakenteet ja työprosessit hallinnon

vinvointialueen päättäjiltä tietoa. Sekä hallinnon

eri kentillä on otettava tehostetusti kehittämisen

keventäminen että hoitoketjujen rakentaminen

kohteiksi, mutta ei niin, että ihmisten lähellä

vaatii saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen

olevat tarpeelliset palvelut kärsivät. Yksiköt ja

päättäjien ja käytännön toimijoiden välillä.

kuntien alueet, kylät ovat keskenään erilaisia

Sitä kohti!

omine piirteineen. Mallit, jotka sopivat kaupunkikeskuksille eivät välttämättä menesty tai ole
edes kustannustehokkaita maaseudulla.
Kun ylimmän tason hallintoa kehitetään ja karsitaan, esimerkiksi päällekkäisyyksiä pois ja kus-

Sanna Takala, työterveyshoitaja
Salme Nepponen, psykoterapeutti, työnohjaaja
Tuusulan Keskusta

Rakennetaan lapsi- ja
perheystävällinen hyvinvointialue
Jokainen koti on maailman keskipiste. Lapsuuden

Palveluiden saamisen ei pidä olla taistelua,

kasvuympäristöllä on iso merkitys ihmisen koko

jossa vain vahvimmat pärjäävät. Jokaisen

myöhemmälle elämälle. Uusimaa on Suomen lap-

vaadittavan lapun, lomakkeen ja puhelinsoiton

sirikkain alue. Keski-Uudellamaalla tulee sitoutua

kohdalla on mietittävä, miten tämän voisi tehdä

kehittämään lapsi- ja perheystävällistä päätök-

asiakkaalle helpommaksi. Erityisen haastavassa

sentekoa ja palveluja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi

asemassa ovat erityislapset perheineen. Heidän

lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.

osalta palvelujen sujuvoittamiseksi on tehtävä

Parannetaan henkilöstön
työhyvinvointia ja
saatavuutta
Yksi Sote-uudistuksen tavoitteista on
ollut parantaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työoloja sekä antaa
henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä,
joka parantaa työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä samalla lisää työpaikkamme
houkuttelevuutta.

kaikki mahdollinen.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluita tulee
koota yhteen perhekeskuksiin ja nykyisiä perhe-

Kahdella konkreettisella lisäyksellä palve-

keskuksia on kehitettävä edelleen. Perhekeskuk-

luvalikoimaan voitaisiin merkittävästi tukea

set voivat toimia paitsi saumattomien palvelujen

raskaudesta toipumista ja perheiden jaksamista:

tarjoajana myös matalan kynnyksen kohtaamis-

käynti äitiysfysioterapeutilla ja ferritiinin eli

paikkoina. Perhekeskus on ennen kaikkea toimin-

varastoraudan mittaaminen raskauden alussa ja

tatapa, jossa perheen koko elämäntilanne

esimerkiksi imetyksen päättymisen jälkeen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pitää
jo nimensäkin vuoksi olla myös hyvinvointialue ja hyvä työpaikka koko henkilöstölle,
olkoon kyseessä perushoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit, hallintohenkilöstö, keskijohto
tai ylin johto. Asukkaiden hyvinvointi on
tuote, jota ei voi tuottaa tyytymätön tai jopa
pahoinvoiva organisaatio. Palveluorganisaation kyky toimia tehokkaasti on erittäin
herkkä sen työyksiköiden ilmapiirille.

otetaan huomioon ja apua on saatavilla
yhdellä yhteydenotolla.

Uusilla hyvinvointialueilla on kiinnitettävä huomiota siihen, miksi yhä useampi perhe hankkii

Ruuhkavuosien uuvuttamista perheistä on

lapselleen yksityisen sairaskuluvakuutuksen.

tullut normi, jota vastaan on toimittava. Moni

Palveluiden tulisi myös julkisen tuottajan järjes-

pikkulapsiperhe on täysin vailla turvaverkkoja

tämänä olla niin toimivia, että perheet korvatu-

isovanhempien ja muiden sukulaisten asuessa

lehdusten ja flunssakiereiden keskellä kokevat

kaukana. Ennaltaehkäiseviä palveluita tulee en-

ne sujuviksi.

Työilmapiiri on herkkä murenemaan
suurten mullistusten edellä ja kestäessä.
Mullistuksestahan tässä on kysymys henkilöstölle, kuten kokemukset Keusotesta
osoittavat. On koettu melkeinpä joukkopakoja, pitkäaikaista ammattitaitoa ei juurikaan kuunnella tekevällä tasolla. Tällaista
kuulee siinä määrin, että ei voi millään
olla kyse yksittäisistä tapauksista. Jotenkin
tuntuu siltä, että yritettäessä yhdistää
kuutta organisaatiota ja niiden työkulttuuria, on raskaasti aliarvioitu tarvittava aika
ja työ saada ihmiset ymmärtämään muutos ja päästää heidät vaikuttamaan oman
työnsä kehittämiseen uudessa tilanteessa.
Aiempien kuntaorganisaatioiden päätöksenteko on viety etäälle ja tasolle, joka koetaan vieraantuneeksi itse hyvinvointityöstä,
siitä arvokkaasta palvelusta, jota aina
tehdään heikentyneessä tilassa olevalle
asiakkaalle, ei jollekin tilastonumerolle.

tisestään kehittää. Vanhemmille tulee olla tarjolla apua uupumuksen oireiden tunnistamiseen,
mielenterveyden hoitoon ja päihdeongelmiin.

Liina Tiusanen
Järvenpää

Keskusta arvostaa järjestöjen tekemää työtä,
ja perheiden palvelujen osalta tiivis yhteistyö
kolmannen sektorin kanssa on kaikkien etu.
Yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa
voitaisiin vahvistaa entisestään parisuhdetyötä,
niin että sitä olisi matalalla kynnyksellä
kaikkien tarvitsevien saatavilla.

Hyvinvointialueen työt ja vastuut tulee järjestää siten, että vastuu on lähellä potilasta, ikäihmistä. vammaista, nuorta perhettä,
kuntoutettavaa, kaikkia apua tarvitsevia.
Tämän vastuun toteutumista tukemaan
valjastetaan koko hyvinvointialueen johto ja
resurssit, mukaan luettuna aluevaltuusto.
Henkilöstön mukaan ottaminen oleellisena
osana organisaation toimintaa on nykyaikaista ja välttämätöntä hyvinvointialueen ja
sille asetettujen tavoitteiden onnistumiselle.

Paljon palveluja tarvitsevat
ovat sote-uudistuksen kovaa ydintä

Esa Lahtela
Aluevaaliehdokas,
henkilöstöjohtaja

Sote-uudistukseen liittyvää keskustelua on

Jos onnistumme sote-uudistuksella tehosta-

hallinnut terveyspalvelujen saatavuus; miten

maan paljon palveluja tarvitsevien ihmisten pal-

nopeasti pääsee lääkäriin ja miten kaukana on

velukokonaisuuksia, selviämme tulevaisuudessa

Mutta tarvitsemme myös moniäänisen luotta-

terveysasema. Todella tärkeitä asioita, mutta

myös vähemmän palveluja tarvitsevien tarpeis-

mushenkilöhallinnon, jolla on ymmärrys tästä

näiden asioiden kuntoon laittamiseksi ei tar-

ta. Väestön voimakas ikääntyminen on väistä-

kokonaisuudesta ja kykyä rivakkaankin päätök-

vittaisi näin isoa uudistusta ja kokonaan uutta

mätön sosiaali- ja terveyspalvelujen haaste.

sentekoon. Kaikesta valmistelusta huolimatta
ensi vuosi on työntäyteinen myös luottamus-

demokratian tasoa.
Asiakkaan palveluketju aina tarpeen arvioinnista

henkilöille. Mukana tulisi olla myös niitä ihmisiä,

Uudistuksen kovaa ydintä ovat lopulta paljon pal-

palvelusuunnitteluun, päätöksentekoon ja toi-

joilla on omakohtainen kokemus siitä, miten

veluja tarvitsevat, sellaiset ihmiset, joille ei riitä

meenpanoon on juuri niin vahva kuin prosessin

koko arki pysähtyy, jos sote-palvelut eivät toimi.

vain TE, vaan he tarvitsevat myös rinnalle SO:n, ja

heikoin lenkki. Palvelujen väärin kohdentamises-

Heidän joukossaan on kovin paljon niitä ihmisiä,

näiden todellisen toimivan integraation. Tällaisia

ta, asiakkaiden pompotuksesta ja poissulkemi-

joiden elämän korkein kynnys on se ulko-oven

ryhmiä ovat mm. iäkkäät, vammaiset ihmiset,

sesta on päästävä eroon. Tarvitsemme aitoa mo-

alla oleva.

lastensuojelun asiakkaat, päihde- ja mielenter-

niammatillisuutta ja toimivat it-palvelut. Tiedon

veyskuntoutujat, erityislasten perheet jne. Tutki-

on kuljettava asiakasta seuraten ja digipalvelujen

mukset ovat osoittaneet, että 10-20% asiakkaista

on oltava helppokäyttöisiä ja saavutettavia

muodostavat 80-90% palvelukustannuksista.

myös apuvälinekäyttäjille.

Merja Heikkonen
neuvotteleva virkamies
Tuusula

Keskustan aluevaaliohjelma
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 2022
Monien mahdollisuuksien Keski-Uusimaa
Teemat:
• Me yhdistämme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi
• Me turvaamme tasa-arvoiset lähipalvelut
• Me edistämme terveyttä ja hyvinvointia
• Me parannamme henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia
• Me kuuntelemme henkilöstöä ja yksinkertaistamme hallintoa
• Me tuomme vallan ja vastuun lähemmäksi ihmistä

Yhdistää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Turvaa tasa-arvoiset lähipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnollisella yhdistämisellä poiste-

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on muodostettu Hyvinkäästä,

taan tarpeettomia rajapintoja ja helpotetaan kokonaisvaltaisen tuen

Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärvestä, Pornaisista ja Tuusulasta.

saamista niin perheille kuin yksittäiselle ihmiselle. Tällä ei tarkoiteta

Hyvinvointialueen vastuulle tulee 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja ter-

palveluiden keskittämistä, vaan niissä haluamme säilyttää laadukkaat

veyspalvelut. Keusoten kuntayhtymän toiminnasta on sen toiminnan

ja tarkoituksenmukaiset lähipalvelut.

ajan kerätty kokemuksia yhteisten asioiden hoidosta. On hyvä käyttää

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla mutkatonta ja
sujuvaa, tällä varmistetaan nopea ja ammattitaitoinen apu hätään
joutuneelle.
Uudistuksessa on turvattava myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei ole varaa lakkauttaa, ne ovat
kokonaisuuden kannalta kustannustehokas tapa varmistaa riittävät
resurssit ja toimintakyky hätätilanteissa.

näitä asiakkaiden ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kokemuksia palveluja kehitettäessä.
Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tehdään ihmisten, ei hallinnon
tarpeista. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
kaikille keski-uusimaalaisille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Takaamme jokaiseen kuntaan ja isompien kuntien taajamiin
lähipalvelut kuten yleislääkäri- hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut.
Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa kun sitä tarvitsee!

Edistää terveyttä ja hyvinvointia
Palveluiden tulee tukea ihmisten terveyttä ja nopeaa hoitoon pääsyä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaittensa terveyttä edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan
yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.
Hyvinvoinnin tukemisessa hyvinvointialueen ja kuntien keskusteluyhteyden tulee olla saumatonta ja avointa, jotta tarpeet ymmärretään
ja kohdistetaan molempien osapuolien taholta tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyön rajapinnassa myös kuntien hyvinvointilautakuntien,
vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä vapaaehtoisjärjestöjen rooli on
oltava riittävän vahva.
Kannustamme jokaista ottamaan ennaltaehkäisevästi vastuuta

Harvemmin tarvittavien palveluiden osalta edistämme liikkuvaa
palvelua ja etäpalvelua, tuodaan palvelu sinne, missä asiakaskin on.
Palveluverkon rakenteen tulee olla asukkaiden tarpeiden mukainen,
tarpeet vaihtelevat kunnittain!
Terveysteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia sote-palveluihin.
Uusi teknologia ja liikkuvat palvelut tulevat yhä lähemmäksi ihmisiä,
jopa omaan kotiin asti. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut
tukevat ikäihmisten asumista kotona.
Monissa tilanteissa nykyaikaisen teknologian avulla hoitohenkilökunnan osaaminen ja aika voidaan vapauttaa henkilökohtaisiin tapaamisiin. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös omaishoidolle
paremmat toimintaedellytykset.

omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hyvinvointialueen ja kuntien
tulee antaa tukea ja opastusta siihen.

Valta ja vastuu lähemmäksi ihmistä
Keskustan tavoitteena on realistisella aikavälillä toteutuva aito ja
nykyistä laajempi alueellinen hallinto, jolla on vastuu ja jolle valta
siirretään, ei vain kunnista vaan ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta, ja päätöksiä tekevät demokraattisesti valitut edustajat.
Vastuu palvelun kokonaislaadusta on lähellä asiakasta palvelun
tuottavalla yksiköllä. Uudistus on mahdollisuus, joka yhdistäessään
sosiaali- ja terveyspalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi luo kattavan palveluketjun meitä jokaista varten. Tämä vaatii kuitenkin vielä
laajaa työtä, jotta saumaton hoitopolku, joka huomioi niin sosiaalikuin terveyspuolen tarpeet saadaan vietyä käytäntöön. Uudistuksen
jalkautus vaatii hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen päättäjien ja
käytännön toimijoiden välillä.

Parantaa henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia
sekä tehostaa hallintoa ja vakauttaa julkista taloutta
Yksi Sote-uudistuksen tavoitteista on ollut parantaa lääkäreiden ja
muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työoloja ja johtamista sekä antaa henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet
vaikuttaa omaan työhönsä, jotta työssä jaksamista ja hyvinvointia
voidaan parantaa sekä samalla lisätä alan houkuttelevuutta. Tämä
parantaa henkilöstön saatavuutta.
Tämän tavoitteen eteen me sitoudumme työskentelemään.
Keski-Uudellamaalla uudistus tarkoittaa hallinnon osalta käytännössä sitä, että kuusi aiemmin kuntayhtymärakenteen kautta
yhdistettyä organisaatiota saatetaan toimivaksi kokonaisuudeksi.
Keski-Uudenmaan päättäjät vastaavat hyvinvointialueen yhdistämisen loppuunsaattamisesta siten, että tuottavuutta lisätään erityisesti
hallinnossa ja jolla hallitaan kustannusten kasvu. Työprosesseja ja
organisaatiorakennetta tulee tehostaa ja yksinkertaistaa siirtymäajan puitteissa. Tätä ei kuitenkaan tehdä karsimalla lähipalveluista.
Laadukas, helposti saavutettava ja toimiva palveluverkko tukee niin
henkilöstön työhyvinvointia kuin tehostaa palveluita sekä vähentää
kalliimpien hoitomuotojen tarvetta.

