
Länsi-Uudellamaalla



Aluevaalit ovat Suomelle linjavaalit 
meille jokaiselle tärkeistä sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimen palveluis-
ta. Uusien hyvinvointialueiden myötä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto 
yksinkertaistuu ja tulee läpinäkyväm-
mäksi. Nykyisen noin 200 sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaation vas-
tuu palveluista siirtyy 21 alueelle ja 
Helsingin kaupungille. Länsi-Uusimaa 
on 10 kunnan ja 473 838 asukkaan 
alueena yksi suurimpien joukossa.

Keskustan tavoitteissa hyvinvointi- 
alueilla yritykset ja kolmas sektori 
täydentävät julkisia palveluja 
esimerkiksi palvelusetelein. Tämä 
mahdollistaa myös pienille ja keski-
suurille hoito-ja hoiva-alan yrityksille 
ja järjestöille palvelujen tarjoamisen 
tasaveroisesti isompien rinnalla.  
Kolmannen sektorin järjestöillä on 
tärkeä rooli edistää ihmisten hyvin-
vointia ja toimia vertaistukena.

Uuden alueen rakentamisessa 
henkilöstön mukaan ottaminen on 
edellytys sille, että saamme luotua 
toimivan kokonaisuuden. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa pitää noudattaa 
hyvää henkilöstöpolitiikkaa. On oikeu-
tettua vaatia parempaa johtamista. 
Näin edistetään työntekijöiden hyvin-
vointia ja vähennetään vaihtuvuutta. 
Keskusta on sitoutunut edistämään 
hyvinvointialueita perheystävällisinä 
ja joustavina työpaikkoina henkilöstön 
erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Mahdollisuus, joka ei meidän  
elinaikanamme toistu

Tammikuun aluevaaleissa ratkaistaan linja lähipalvelujen edistämisen ja pal-
velujen keskittämiseen pyrkimisen välillä. Ei ole lainkaan samantekevää, mitkä 
puolueet aluevaltuustossa päättävät uuden hyvinvointialueemme palvelupistei-
den sijainnista tai saatavilla olevien palveluiden laajuudesta. Puolueiden välillä 
on suuria eroja.

Edes Espoo ei kasvavana kaupunkina voi lakkauttaa enempää lähipalvelujaan. 
Jo nykyisellään Espoon sisällä on suuria ruuhkia perusterveyspalveluissa. 
Suuralueittain erot palveluiden saatavuudessa voivat olla myös suuria. Siinä 
missä Espoon keskuksessa asukkaat pääsevät parhaimmillaan samana päivänä 
palvelujen piiriin, joutuvat monet Leppävaaran asukkaat pahimmillaan viikkojen 
mittaisen jonon hännille.

Keskusta on linjannut, että jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon asema, paino sanalla vähintään. Tämän lisäksi palveluja 
on oltava saatavilla laajasti kaikissa isoimmissa taajamissa ja kaupunginosissa. 
Ainakin Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat julkisesti kertoneet vastustavansa 
Keskustan tavoitetta. Tämä on hyvä esimerkki tahallisesta väärinymmärtämises-
tä, joka kertoo ehkäpä enemmän näiden puolueiden tavoitteista keskittää tulevia 
palveluita, kuin Keskustan tavoitteesta puolustaa lähipalveluita jatkossakin.

Kirjoittaja: Tommi Halkosaari, Espoo

Palvelujen saaminen ei saa olla kiinni  
kotikunnasta tai asuinalueesta

Tiedätkö, miksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella aluevaalit ovat 
tärkeät juuri Sinulle? Mikä on nyt valittavien aluevaltuutettujen tärkein 
tehtävä? Keskitetäänkö vai hajautetaanko sosiaali-, terveydenhuol-
lon ja pelastustoimen palveluita? Tässä Keskustan Länsi-Uudenmaan 
alueen lehdessä kerromme mitä Keskusta aluevaaleissa tarjoaa.

Uudistuksessa on turvattava so-
pimuspalokuntien olemassaolo ja 
toimintaedellytykset. Sopimuspa-
lokunnat ovat tärkeä osa sisäistä 
turvallisuutta ja pelastustoimen 
järjestämistä. Yhtään paloasemaa ei 
Länsi-Uudellamaalla pidä lakkauttaa. 
Näin lisätään turvallisuutta, turva-
taan palveluja ja pidetään vasteajat 
kohtuullisina myös harvaan asutuilla 
ja syrjäisemmillä alueilla.

Historian ensimmäisissä aluevaa-
leissa äänestetään siitä millaisia so-
siaali-, terveys- ja pelastusalanpal-
veluja tulevaisuudessa käytämme ja 
missä. Otetaanko asukkaiden tarpeet 
riittävästi huomioon. Tuleva alue-
valtuusto on isojen asioiden edessä 
ja sillä on merkitystä mihin suuntaan 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta 
kehitetään. Edessämme on mahdolli-
suus, joka ei meidän elinaikana toistu. 
Uudistuksen tavoitteiden tulee olla 
korkealla, eikä se missään tapaukses-
sa saa jäädä vain rakenteelliseksi.

Erityisesti palveluiden sijainnilla on 
merkitystä nyt ja jatkossakin. Keskusta 
lupaa, että sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksessa palvelut 
tuotetaan ihmislähtöisesti ja lähellä 
palvelujen tarvitsijoita. Lähipalvelujen 
turvaamiseksi tarvitaan uusia toimin-
tatapoja ja kehittämistä. Joustavam-
mat sosiaali- ja terveyspalvelujen 
aukioloajat, ilta- ja viikonloppuvas-
taanotot sekä digitaaliset palvelut 

tuovat palvelut kaikkien ulottuville 
riippumatta missä asuu.

Uuden aluevaltuuston tärkein teh-
tävä on suunnittelu, miten toiminta, 
resurssit ja talous hoidetaan nyky-
aikaisella ja uudella tavalla kuntien 
asukkaiden tarpeet edellä. Valtuusto 
päättää muun muassa, millaisia 
toimielimiä ja lautakuntia alueelle 
perustetaan, miten eri kunnat otetaan 
huomioon päätöksenteossa ja mitä 
asioita niissä valmistellaan valtuus-
tolle. Henkilöt näihin toimielimiin 
valitaan ehdokkaiden joukosta, joten 
vaikuttamisen paikkoja on monilla 
muillakin kuin valtuutetuilla. Kes-
kustan ehdokkaina on monenlaisia 
asiantuntijoita, joiden joukosta löytyy 
varmasti myös Sinulle tärkeä ehdokas.

Kaikista kunnista ei Länsi-Uudella- 
maalla välttämättä tule valituksi 
edustajia uuteen aluevaltuustoon. 
Keskustan vahvuus on vankka alu-
eellinen verkosto, joka on tottunut 
tekemään yhteistyötä yli kuntarajojen. 

Uudistuksen onnistuminen vaatiikin 
mahdollisimman tiiviin yhteyden 
säilyttämistä hyvinvointialueiden ja 
kuntien välillä.

Näissäkin vaaleissa on kysymys 
lopulta hyvin yksinkertaisista asioista. 
Halutaanko, että sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalvelut lähellä, eli siellä 
missä sattuu – vai tuntien ajomatkan 
päässä ihan missä sattuu. Alue-
vaaleissa Keskusta lupaa vahvistaa 
lähipalveluita. Tee tärkeä valinta ja 
äänestä aluevaaleissa ennakkoon 
12.-18.1.2022 tai viimeistään  
vaalipäivänä 23.1.

Koko alueen ehdokkaiden puolesta,

Tommi Halkosaari, Espoo 
Heidi Nordman, Vihti
Keskustan Länsi-Uudenmaan  
vaalipäälliköt

Lähipalvelujen turvaamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja kehittämistä. 
Joustavammat sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloajat, ilta- ja viikonlop-
puvastaanotot sekä digitaaliset palvelut tuovat palvelut kaikkien ulottuville. 
Keskusta tulee puolustamaan kaikkien alueemme liki 500 000 asukkaan oikeutta 
saada apua ja palveluja silloin, kun niitä tarvitaan ja siellä missä niitä tarvitaan. 
Palvelujen saaminen ei saa olla kiinni kotikunnasta tai asuinalueesta.

Kuva: Lev-Karavanov,  
istockphoto



Elämme historiallisia hetkiä, kun 
käymme kohti ensimmäisiä aluevaa-
leja. Ensimmäisellä kerralla vaali-
päivä on omansa, 23. tammikuuta. 
Jatkossa tarkoitus on yhdistää kunta- 
ja aluevaalit samalle päivälle, eli tu-
levaisuudessa äänestetään samalla 
kertaa molemmissa vaaleissa.

On ymmärrettävää, että tällaisen 
uuden askeleen kynnyksellä epävar-
muutta ja kysymyksiäkin on. Mistä 
oikein on kysymys, mistä aluevaltuus-
toissa päätetään, millainen olisi  
hyvä päättäjä?

Olen luottavainen, että vaalipäivän 
lähestymisen myötä asetelmat sel-
kiytyvät ja vaalikuumekin nousee.
 
Sote-uudistuksen tarve on tunnistettu 
jo pitkään: väestömme vanhenee, 
palvelut ovat eriytyneet liikaa ja sosi-
aali- ja terveyspalvelujen hallinto on 
pirstaloitunut lukuisiin hallintotasoihin. 

Jotkut poliittiset kilpailijat ovat luoneet 
mielikuvaa, että nyt rakennetaan uusi 
hallinnon taso kaiken vanhan olemas-
sa olevan päälle. Tästä ei ole kysymys.
 
Uudet 21 hyvinvointialuetta korvaavat 
nykyiset kuntayhtymät ja muut  

hallintohimmelit, joita on noin 200! 
Siis nykyisin 200, jatkossa parikym-
mentä. Omaan järkeeni se selkeyttää 
ja keventää hallintoa. 

Vaaliasetelman voisi kiteyttää niin, 
että näissäkin vaaleissa jokainen  
ääni merkitsee. Ääni keskustalaiselle  
ehdokkaalle on ääni toimivien lähi- 
palveluiden, sote-henkilöstön  
paremman työarjen ja sujuvan  
hoitoonpääsyn puolesta. 

Meille keskustalaisille tunnusomaista 
on vastuun kanto koko Suomesta. 
Aluevaaleissa kannamme huolta koko 
alueen palveluista, reunoja myöten. 
Tulevat aluevaltuustojen luotta-
mushenkilöt eivät edusta vain omaa 
kuntaansa, vaan vastuuta on kannet-
tava myös naapurikunnan ja jopa sen 
kaukaisimman kunnan palveluista.

Keskusta haluaa, että Suomen jokai- 
sessa kunnassa on vähintään yksi 
sosiaali- ja terveysasema. Monessa 
Uudenmaan kunnassa palvelu- 
verkoston on oltava tätäkin laajempi: 
palvelupisteitä tarvitaan useampia. 

Lainsäädäntö luo toimintaraamit ja 
valtio tukee parhaansa mukaan,  
mutta paremmat palvelut toteu-

tetaan alueilla. Hyvien palveluiden 
toteuttamiseen tarvitaan osaavaa 
henkilöstöä ja fiksuja päättäjiä. Ja 
näiden kahden joukon saumatonta 
yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta.

Mietin pitkään vaaleihin ehdolle  
mukaan lähtemistä. Omalla koh-
dallani tässä tilanteessa katsoin 
kuitenkin viisaimmaksi jättää ehdok-
kuuden väliin. Sen sijaan kannustan 
tasaisesti ehdokkaitamme kaikkialla 
Uudellamaalla ja rohkaisen ihmisiä 
käyttämään äänioikeuttaan.
 
Turvaa lähipalvelut. Äänestä Keskustaa. 
Sitä kotimaista.
 

Turvaa lähipalvelut

Antti Kaikkonen
Kirjoittaja on puolustusministeri 
(kesk).

Kun olo tuntuu huonolta, toivon, että 
voin keskustella vaivasta ammatti-
laisen kanssa ja kun tunnen sairastu-
neeni, haluan, että pääsen nopeasti 
hoitoon. Ja toivon, että tutkimukset 
tehdään hyvin ja että piilevätkin sai-
raudet löydettäisiin ajoissa.

Meillä on keskuudessamme ihmisiä, 
joiden on käytävä viikottain testeissä. 
Heillä ja meillä muillakin on oikeus 
odottaa, että terveyskeskus olisi 
lähellä. Vaativampi ja harvemmin 
tarvittava hoito saa olla kauempana.

Keskustan ehdokkaat kannattavat, 
että lähipalvelut säilyvät. Riippu-
matta, mistä kunnasta valtuutettuja 
valitaan, Keskustan listalta valittuina 
he tulevat tekemään töitä koko 
alueen ja yhteisten tavoitteiden 
puolesta. Pienemmät kylät säilyttävät 
palvelut vain sillä, että valtuutetuilla 
on periaatelinja lähipalvelujen puo-
lesta. Sote-lainsäädäntö säädettiin 
sellaisena, että se korostaa palvelujen 
saamista läheltä.

Paikallisten palvelujen tulevaisuus on 
näiden vaalien avainkysymys, koska 
on jo etukäteen tiedossa, että osa 
puolueista korostaa palvelujen keskit-

Elämän tärkein palvelu
tämistä. Sillekin heillä on perustelut 
olemassa, mutta Keskusta katsoo, 
että helposti saavutettavissa oleva 
perusterveydenhuolto ja sosiaalipal-
velujen saatavuus ennaltaehkäisevät 
parhaiten. 

Terveyskeskuspalvelujen rinnalla pi-
tää muistaa, että uusi hyvinvointialue 
vastaa paljosta muustakin. Sosiaa-
lipalvelut ovat laaja kokonaisuus, 
jonka on hyvä olla saman katon alla 
terveyspalvelujen kanssa. Keskusta 
haluaa muistuttaa, että myös pe-
lastustoimi siirtyy hyvinvointialueille 
ja meidän pitää huolehtia myös 
maaseutualueiden vapaapalokuntien 
toimintaedellytyksistä. Ne ovat ns. 
sopimuspalokuntia.

Lähipalvelujen rinnalla Keskusta ha-
luaa, että kehittyvällä tietotekniikalla 
kerättävästä tiedosta saamme aikai-
sempaa enemmän irti ja hoitohenki-
lökunnan aikaa säästyy varsinaiseen 
hoitotyöhön. Tietojen pitää seurata 
potilaan perässä vaikka hän olisi ollut 
tutkittavana eri paikoissa. Tärkeää 
on myös painottaa sitä, että riittävä 
osa terveydenhuollon resursseista 
käytetään tutkimukseen ja uusimman 
hoitoteknologian hankkimiseen. 

Vaativinta kirurgiaa ja syöpähoitoja on 
rohjettava keskittää koko valtakun-
nassa siten, että osaaminen kehittyy 
ja että potilas tietää, että häntä 
hoidetaan niin hyvin kuin Suomessa 
parhaimmillaan osataan.

Suuressa soteuudistuksessa vastuu 
tästä kaikesta siirretään yli 200:lta or-

Matti Vanhanen
Kansanedustaja, Nurmijärvi

ganisaatiolta parillekymmenelle yh-
teen kootulle maakunnalle tai alueel-
le. Hallintohimmeli yksinkertaistuu 
ja tärkeä sosiaali- ja terveyssektori 
sekä pelastustoimi saavat itsenäisen 
ja vahvan huomion osakseen. Kaikki 
tietävät, että Keskusta on soteuudis-
tuksen äiti ja isä. Lähdemme innolla 
uuteen aikaan.



Kirkkonummi on yli 40 000 asukkaan kunta, jossa vä-
estö asuu eri puolilla kuntaa Porkkalasta Veikkolaan.

Kirkkonummen kuntakeskukseen on valmistumassa 
uusi nykyaikainen ja monialaista yhteistyötyötä 
tukeva hyvinvointikeskus, jonka suunnittelussa ja 
toiminnassa on tavoitteena ennakoida modernilla ja 
asiakaslähtöisesti väestön tulevaisuuden palvelu-
tarpeet. Palvelukeskuksen tavoitteena on hyödyn-
tää uutta hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaation 
luomia mahdollisuuksia. Sähköisiä palveluja ja 
omahoitoa kehitetään systemaattisesti. Myös 
toimintatapoja ja asiakasprosesseja suunnitellaan 
virtaviivaistettavan. Tätä valmistelua ja kehittä-
mistä on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteisen asiakas-ja potilastietojärjestelmän Apotin 
pohjalta, Kirkkonummi on ollut näissä investoin-
neissa mukana alusta lähtien. Käyttöönottoa on 
kuitenkin lykätty toistaiseksi ja käytössä on edelleen 
kolme eri tietojärjestelmää, jotka eivät keskustele 
keskenään. Samanlaisia haasteita löytyy myös 
muista alueen kunnista.

Yhteiset toimivat tietojärjestelmät tulevat olemaan 
erittäin tärkeä tekijä tulevaisuuden palvelujen 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asiakkaiden 
että palveluhenkilöstön kannalta.

Kirkkonummi on laaja-alainen kunta, jota kehitetään 
strategisesti kolmen kuntakeskuksen lähtökohdista. 
Kunnasta löytyy uuden hyvinvointikeskuksen lisäksi 
terveysasema sekä muita palveluja kuten esim. neu-
vola ja hammashoitola Veikkolasta että Masalasta. 
Kirkkonummella on pähkäilty jo vuosien ajan näiden 
paikallisten terveysasemien sulkemista  ja tällä 
on peloteltu alueilla asuvia ihmisiä säännöllisesti 
vuosien mittaan. On selvää, että monet kuntalaiset 
pelkäävät palvelujen huonontumista. Me kirkkonum-
melaiset aluevaaliehdokkaat tunnistamme nämä 
huolet ja teemme yhteistyötä alueen palvelujen 
parantamiseksi suurella sydämellä yhdessä alueen 
muiden päättäjien kanssa.

Kirkkonummelle valmistuu  
uusi hyvinvointikeskus

”Nummelan terkkari on säilytettävä”. Näin tiivisti 
Keskustan teltalle tullun ikäihminen Nummelan 
torilla joulukuisena lauantaina. Puhe jatkui Marevan 
hoidosta ja liikunnan tärkeydestä. Oli pohdintaa, 
kuinka lääkäriin pitäisi päästä ja missä siten asuisi, 
kun askel lyhenee. Nykykielellä voidaan sanoa, että 
kokemusasiantuntia evästi aluevaaliehdokasta. 
Glögin juotuaan ja rusinat popsittuaan jatkoi hy-
väntuulisena matkaa mukanaan vaaliesite. Lupasi 
käydä äänestämässä.

Kokemusasiantuntija tiivisti oivallisesti sen, mikä 
Vihtiläisiä ja monia muitakin pienten paikkakuntien 
asukkaita huolettaa. Miten käy lähipalveluiden, kun 
sote tulee. Katoaako kylältä palvelut? Miten pääsee 
jatkossa lääkäriin? Saadaanko nuorten mielenter-
veysongelmiin asianmukaista hoitoa? Kuinka käy 
ikäihmisten asumispalveluiden?

Tulevissa aluevaaleissa valitaan ne henkilöt, jotka 
aikanaan päättävät nämä asiat. Sen missä ham-
maslääkärit pitää vastaanottoa ja missä lääkärit 
päivystävät. Kukaan valittu luottamushenkilö ei 
pysty yksin tekemään mitään, vaan yhteisiä asioita 
hoidetaan ryhmätyöllä – ja tärkeimpänä ryhmänä 
ja yhteistyötahona on puolue. Meillä on keskittäviä 
puolueita ja sitten Se kotimainen, joka haluaa 
säilyttää jokaisessa kunnassa lähipalvelut. Meille 
Keskustassa ihminen on keskiössä ja rakenteet 
palvelijan roolissa. Me puolustamme lähipalveluita. 
Sinun parhaaksi. Siksi Keskusta.

Vaaliteltoilla tuumattua -  
palveluiden tulee olla lähellä

Kirjoittaja: Sari Haapasaari, Kirkkonummi

Kirjoittaja: Mikko Lasanen ja Henrik Olin, Vihti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on 
viimein käsillä. Niin Karkkila kuin muutkin 
Länsi-Uudenmaan kunnat tarvitsevat tätä 
uudistusta, jotta meille kaikille arkipäiväiset 
tärkeät palvelut voidaan tulevaisuudessakin 
turvata tasavertaisesti asuinpaikasta ja 
kunnan taloudellisesta tilanteesta riippu-
matta. Tärkeimmät palvelut pitää löytyä 
sieltä missä sattuu. Karkkilan perus- 
parannettu terveysasema, paloasema 
kuin Tuorilan vapaapalokunnan uudistetut 
tilat antavat loistavat puitteet ja toiminta-
edellytykset näiden tärkeiden palveluiden 
tuottamiseen ja ylläpitämiseen lähellä. 
Nämä palvelut on turvattava myös tule-
vaisuudessa. Tähän Keskustan aluevaali- 
ehdokkaat ovat sitoutuneet.

Aluevaltuustojen ja niihin valittujen 
valtuutettujen pitää olla valmiita kehit-
tämään toimintaa monipuolisesti ja kaikki 
ikäryhmät huomioiden. Tämä tarkoittaa 
mm. niin palveluiden sähköistämistä kuin 
riittäviä lähipalveluita. Tähän kehittämis-
työhön Keskustan aluevaaliehdokkaat  
ovat sitoutuneet.

Kuntien roolia tässä uudistuksessa  ei voi 
väheksyä. Kunnille jää tärkeä rooli mm. 
panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan. 
Hyvinvointialueiden ja kuntien on tehtävä 
tiivistä yhteistyötä, jotta mm. lasten ja 
perheiden palvelut sekä muut sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat tulevaisuudessa yh-
den luukun periaatteella saavutettavissa 
riippumatta järjestävästä taho. Näiden 
yhteistyömallien rakentamiseen ovat Kes-
kustan aluevaaliehdokkaat sitoutuneet.

Väestön ikääntyminen ja mm. mielen- 
terveysongelmien lisääntyminen kohden-
tavat palveluita eri tavalla ja lisäävät työn 
kuormittavuutta sosiaali- ja terveyspalve-
luissa. Uudistuksen tuoma muutostilanne 
vaikuttaa hetkellisesti työntekijöiden työssä- 
jaksamiseen niin hyvässä kuin pahassa. 
Henkilöstöä tulee lisätä uudistuksen myötä 
ja työhyvinvointiin on panostettava. Nämä 
henkilöt tekevät korvaamatonta työtä mei-
dän kaikkien veronmaksajien eteen. Tämän 
asian eteenpäin viemiseen ovat Keskustan 
aluevaaliehdokkaat sitoutuneet.

Keskustan aluevaaliehdokkaat ovat sitou-
tuneet viemään uudistuksen toimeenpa-
noa eteenpäin tulevaisuuteen katsovat 
silmät auki avoimella yhteistyöllä yli 
puoluerajojen. Tehdään Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueesta paras.

Palveluita pitää kehittää 
kaikki ikäryhmät huomioiden

Kirjoittaja: Mia Sundström, Karkkila

Kuva: Reijo Munther 
Uusi hyvinvointikeskus  

on rakenteilla Jokiniittyyn

Kuva: Asko Autelo – Vihdin Nummelan kuntoportaat



Lohja lähtee rakentamaan Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialuetta alueen toiseksi suurimpana 
kuntana, asukkaita on yli 47 000. Kunta on maantie-
teellisesti erittäin laaja ja kaupunkikeskuksen lisäksi 
on monta kylä- ja taajamakeskusta.

Lohja on juuri sen kokoinen, että sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestäminen omina palveluina on 
onnistunut suhteellisen hyvin.

Lohjalaisia askarruttaa moni asia uudessa hyvin-
vointialueessa. Jäämmekö suurimman kunnan, 
Espoon, jalkoihin? Pystymmekö säilyttämään kun-
nan alueella monta terveyskeskusta? Tällä hetkellä 
myös Sammatissa, Karjalohjalla ja Pusulassa on 
terveyskeskus. Entä saako HUS:in alainen Lohjan 
aluesairaala jatkaa? Olemme siitä ylpeitä ja toi-
vomme kovasti, että sairaalan toiminta ei muutu.

Näihin kysymyksiin vastaa Keskustan Lohjan kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja Lotta Paakkunainen. 
Lotan mukaan Keskustan vaaliohjelman “vähintään 
yksi terveysasema” kiteytyy Lohjalla hyvin. Laajassa 
kaupungissa yksikään terveyskeskus tai hammas-
hoitola ei ole turha. Hoitoonpääsyajat ovat tällä 
hetkellä Lohjalla hyvällä mallilla ja jos palveluja 
lakkautetaan, saattavat ne jonoutua merkittävästi.

Lotta muistuttaa myös henkilöstön merkityksestä 
uudistusten läpi viemisessä. Motivoitunut, sitou-
tunut ja osaava henkilöstö osaa parhaiten tehdä 
käytännön uudistukset ja  heidän osaamistaan 
tulee arvostaa. Valtuutetut antavat suuntaviivat ja 
raamittavat kehykset.

Paakkunainen kiittää sairaalan toimintaa, jota 
on kehitetty viime vuosina ja palveluja toimitettu 
yhdessä kaupungin kanssa. Se on ollut erinomainen 

ratkaisu ja esimerkiksi sairaalan yhteispäivystys on 
saanut paljon kiitosta. Synnytysosastollekin tullaan 
pidemmältäkin synnyttämään ja vaadittujen syn-
nytysmäärien saavuttaminen ei ole ongelma. Erin-
omainen terveyden- ja sairaanhoito tulee säilyttää, 
jos HUS vielä karsii palvelujaan, tulee se iskemään 
ihmisten tasa-arvoon.
Lotta muistuttaa myös hyvinvointipalveluita tarjo-
avien järjestöjen tuesta hoitopolulla ja sairauksien 
ennaltaehkäisyssä ja toivoo järjestöjen aseman 
vahvistuvan uudessa järjestelmässä. Lopuksi Lotta 
toteaa vielä, että emme voi unohtaa toimintaym-
päristöjä, kuten tietojärjestelmiä ja niiden hankin-
toja. Meidän on rakennettava toimiva, luotettava ja 
kehittyvä järjestelmä, jotta työnteko, hoitoonpääsy 
sekä tiedonkulku turvataan ja luodaan näille par-
haat mahdolliset edellytykset.

Me lohjalaiset ehdokkaat uskomme, että hyvinvoin-
tialueestamme tulee niin hyvä kuin minkä me siitä 
yhdessä teemme. Keskustan ehdokkaina teemme 
erityisesti työtä sen hyväksi, että perusterveydenhoi-
don ja pelastustoimen verkosto on mahdollisimman 
laaja ja ulottuu myös alueen pienimpiin kuntiin.

Hyvinvointia jokaiselle 
asukkaalle
Kirjoittajat: Lotta Paakkunainen, Hilkka Hyrkkö, 
Reeta Kinnunen, Laila Kakko ja Liisa Jääskeläinen, 
Lohja

Maritta Wasström Siuntiosta on SOTE-alan johta-
miskoulutuksen saanut, kokenut ammattilainen ja 
myös ehdolla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueel-
la. Wasströmin mukaan ihmisten eri elämänvai-
heissa ja tilanteissa tarvitsemien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tulee tukea, ihmisten tarpeita elää 
omannäköistä elämää ja toteuttaa tavoitteitamme. 
Onnistuminen tässä tuottaa myös kyvyn pitää kan-
salaiset kykenevinä työhönsä ja mahdollistaa siten 
yhteiskunnan ylläpitää kaikki tarvittavat palvelut.

Kysyimme mitkä ovat pahimpia uhkia onnistumisen 
kannalta? Marittan vastaus on selkeä -Pahin uhka 
olisi, että palvelut loppuisivat. Jos ammattiosaajia 
ei olisi ja ikäihmiset sekä lapset jäisivät hoitamatta, 
koululaiset ja opiskelijat menettäisivät terveytensä 
tai työntekijät työkykynsä. On tärkeää, että vuonna 
2023 aloittaville hyvinvointialueille budjetoidaan 

riittävät resurssit, jotta ne voivat kilpailla osaavasta 
työvoimasta. Samalla on huolehdittava kuntien 
kyvystä tuottaa uudistuksessa niille jäävät ennalta-
ehkäisevät tehtävät.

Vanhusten kasvava lukumäärä suhteessa hoitajien 
määrään on aiheuttanut viime vuosina paljon 
keskustelua. Wasströmin mukaan onnistumisen 
edellytys on, että ala kykenee pitämään tarvitse-
mistaan osaamisresursseista kiinni kilpailukykyisin 
työehdoin ja -oloin. Se tarkoittaa, että alan palkka-
taso on työn vaativuuden mukainen, kilpailukykyi-
nen pito- ja vetovoimatekijä. Se osoittaa samalla 
yhteiskunnan arvostuksen korkeasti koulutetuille, 
vaativaa työtä tekeville alan ammattiosaajille. 
Hyvinvointialueilla keskiössä pitää olla asiakkaat ja 
ammattitaitoinen henkilöstö.

Ammattitaitoisesta henkilöstöstä tulee huolehtia
Teksti:Arto Varpio ja Maritta Wasström, Siuntio

“Avunpyyntöön pitää reagoida.“

Wasströmin sanoin onneamme varjostavat lisään-
tyvä yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat. Liian 
monelta puuttuu työn takaava koulutus. Mielen-
terveyden ongelmia on lisääntyvästi myös lapsilla. 
Ennaltaehkäisevään työhön neuvoloissa, kouluissa 
ja oppilaitoksissa tulee panostaa. Yhteiskuntamme 
yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa vaikeuksien 
kohdatessa. Sote-palvelut  pitää  olla kaikkien 
saatavilla kun apua haetaan. Apua tulee saada 
ensimmäisellä yhteydenotolla, läheltä, oikea aikai-
sesti ja osaavalta ammatti-ihmiseltä, riippumatta 
siitä missä asumme.

Kuva: Liisa Jääskeläinen 
Lapsi pelaamassa pihajääkiekkoa

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Keskus-
ta haluaa turvata lähipalvelut, myös Kauniai-
sissa, ja olla rakentamassa uutta mallia, miten 
sosiaali- ja perusterveydenhuoltoa vahviste-
taan ja organisoidaan kustannustehokkaasti 
vastaamaan asukkaiden tarpeita.  Miten oman 
terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon, sosi-
aalihuollon ja pelastustoimen palvelut toimivat 
saumattomasti ja asiakkaan kannalta parhaalla 
ja nykyaikaisella tavalla.

SOTE- uudistus on aiheuttanut huolta kaupun-
gin taloudesta, mutta kyllä Kauniaisten asuk-
kaat hyötyvät oikea-aikaisista ja laadukkaista 
palveluista. Sen takia Kauniaisissa omia sosiaa-
li- ja terveyspalveluita kannattaa kehittää kohti 
uutta monialaista SOTE-keskusta jo nyt. Sijainti 
keskellä Espoota palvelee myös espoolaisia. 
Terveyskeskus kuntoon – mutta miten?  
Katso keskusta.fi/uusimaa/kauniainen.

Kannattaa katsoa kauas eteenpäin! SOTE ei 
ole kerralla valmis. Uuden valtuuston tärkein 
tehtävä on suunnittelu. Tarvitaan todellista 
toiminnallista ja kustannustehokasta uudis-
tusta, missä systemaattisesti tunnistetaan, 
valitaan ja hyödynnetään mm. nykyaikaisia 
lääketieteellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
tietoteknisiä menetelmiä.

Näissä historiallisissa vaaleissa äänestäjällä on 
mahdollisuus päättää tulevasta kehityssuunnasta!

Uuden valtuuston tärkein 
tehtävä on suunnittelu - 
Miten Kauniainen hyötyy 
uudistuksesta?

Kirjoittaja: Raili Pirttimäki, Kauniainen

Kuva: Raili Pirttimäki – Kauniaisten VPK-talo
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Jokainen ihminen on palvelun arvoinen

Uudellamaalla tarvitaan sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistusta aivan samoista syistä kuin 
muuallakin Suomessa. Kuntavetoinen tapa järjes-
tää nämä kansalaisille elintärkeät palvelut on  
tullut tiensä päähän. Pienten kuntien voimavarat 
eivät enää riitä laadukkaiden ja tasavertaisten 
palvelujen järjestämiseen kaikille uusmaalaisille. 
Tarvitaan leveämpiä hartioita vastaamaan  
palveluiden järjestämisestä.

Tavoitteena pitää olla todellinen uudistus, ei vain ny-
kyisten rakenteiden ja toimintatapojen yhdistäminen 
uuden organisaation alle. On kehitettävä ja kokeilta-
va uusia, ihmislähtöisiä ja joustavia toimintatapoja.

Uusimaa tarvitsee sosiaali- ja  
terveydenhuollon uudistusta

Uudistuksen keskeinen tavoite on vähentää väestön 
terveyseroja ja taata tasapuoliset palvelut kaikille 
suomalaisille. Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston on 
pidettävä tästä tavoitteesta kiinni.

Uudistuksen mittakaavan vuoksi on vaara, että 
päättäjien huomio keskittyy liiaksi rakenteisiin ja or-
ganisaatiokaavioihin. Keskusta pitää tärkeänä, että 
asukkaat ja heidän tarpeensa ohjaavat uudistuksen 
toteutusta. Lähipalvelut on turvattava koko Län-
si-Uudenmaan alueella ja yhdellä yhteydenotolla 
on päästävä oikea-aikaiseen hoitoon.

Ennaltaehkäisevät toimet parantavat ihmisten 
elämänlaatua. Ne ovat järkeviä myös yhteiskunnan 
kannalta. Ennaltaehkäisevään työhön, toimivaan 
ja helposti saavutettavaan perusterveydenhuol-
toon sekä sosiaalipalveluihin panostaminen siirtää 
raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi tai 
ehkäisee niiden tarpeen kokonaan.

Hyvät palvelut kaikille uusmaalaisille

Aluevaltuuston tulee huolehtia siitä, että perus- 
palveluverkosta tulee riittävän tiheä, jotta erityisesti 
ikääntyvä väestö saa palvelut riittävän läheltä 
kaikkialla Uudellamaalla, niin reuna-alueilla kuin 
keskuksissakin. Lääkäriin pitää päästä kohtuuajassa 
niin Vihdin Nummelassa, Kirkkonummen Veikkolassa 
 kuin Espoon Leppävaarassakin. Kun suunnitellaan 
palveluverkkoa, palveluihin on päästävä niin julki-
sella yhteydellä kuin omalla liikennevälineellä.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee 
olla saumatonta ja sujuvaa. Uudistuksessa on tur-
vattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. 
Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa ja vaste- 
ajan koko hyvinvointialueella tulee olla kaikissa 
hätätilanteissa riittävä.

Peruspalveluverkon pitää olla  
riittävän kattava

Kuntien rooli muuttuu uudistuksen myötä erittäin 
merkittävästi, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalve- 
luiden järjestämisestä siirtyy niiltä hyvinvointi-
alueille. Kunnille jää kuitenkin vastuu kansalaisten 
terveyden yleisestä edistämisestä. Mitä paremmin 
ne onnistuvat tässä tehtävässä, sitä paremmin ih-
miset voivat ja sitä vähemmän kustannuksia syntyy 
sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Uudistuksen onnistuminen vaatiikin mahdollisim-
man tiiviin yhteyden säilyttämistä hyvinvointialuei-
den ja kuntien välillä. Kuntien osaamista ja koke-
musta voidaan hyödyntää palvelujen tuottamisessa 
erilaisten sopimusjärjestelyjen avulla.

Keskusta sitoutuu rakentamaan toimivat yhteistyö-
mallit hyvinvointialueiden ja kuntien lukuisten yh-
dyspintojen hallitsemiseksi Uudenmaan asukkaiden 
parhaaksi. Erityisen tärkeää yhdyspintojen ylittä-
minen on lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 
joissa järjestämisvastuu jakautuu kuntien ja hyvin-
vointialueiden kesken. Saumattomien palvelujen 
turvaaminen edellyttää sen vuoksi tiivistä kuntien ja 
hyvinvointialueiden yhteistyötä ja sopimuksia.

Elävä yhteys kuntiin säilytettävä

Palvelujen tarve kasvaa Uudellamaalla väestön-
kasvun ja väestön ikääntymisen myötä. Hoitohenki-
löstöä tarvitaan tämän vuoksi lisää. Kymmenien tu-
hansien työntekijöiden työnantaja kuitenkin vaihtuu. 
Uudelleenorganisoimalla tukipalvelut tehostuvat, 
organisaatioiden yhdistyessä.

Muutostilanteet ovat aina haastavia henkilöstölle. 
Siksi maakunta on rakennettava yhteistyössä ja 
avoimessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. 
Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa 
omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksa-
mista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta.

Keskusta haluaa varmistaa työntekijöiden mahdol-
lisimman joustavan siirtymisen uusien työnantajien 
palvelukseen erityisesti siinä tilanteessa, kun henki-
löitä siirtyy julkiselta sektorilta yksityisten yritysten 
palvelukseen.

Henkilöstö vahvasti  
mukaan valmisteluun

Koko uudistuksen yhtenä tavoitteena on varmistaa 
palveluiden toimivuus sujuvalla yhteistyöllä eri 
toimijoiden välillä. Palveluketjun pitää olla sujuva 
sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
että terveydenhoidon ja sosiaalihuollon välillä.

Asiakkaiden pomputtelu luukulta toiselle on  
estettävä. Näin saadaan aikaan myös kustannus-
säästöjä. Kun hyvinvointialue vastaa koko palvelu- 
ketjusta, yhteistyö voi olla tehokkaampaa kuin 
nykyjärjestelmässä.

Suurimmat säästömahdollisuudet terveydenhoi-
dossa edellyttävät suurten tukipalveluiden kuten 
laboratorioiden, kuvantamisen ja informaatiojärjes-
telmien yhteensovittamista. Valtiontukisäädökset 
ja hankintalaki antavat yhteensovittamiselle omat 
reunaehtonsa. Olennaista on, että hyvinvointi-
alueen sisälle luodaan sujuva yhteistyö ilman 
tiedonkulkua estäviä palomuureja.

Uudenmaan on omalta osaltaan huolehdittava sii-
tä, että uudistuksen vaatima digitalisaatio onnistuu. 
Apotti ja muut vastaavat hankkeet on nivottava 
osaksi yhteensopivaa järjestelmää, jossa asiakkaan 
tieto kulkee sujuvasti palveluntuottajien välillä.

Palveluketjun sujuvuus  
on varmistettava

Keskusta pitää tärkeänä, että yksityiset ja julkiso-
misteiset yritykset sekä kolmas sektori täydentävät 
julkisen sektorin palveluja esimerkiksi palveluse-
telein ja henkilökohtaisella budjetoinnilla. Tämä 
mahdollistaa myös pienille ja keskisuurille hoito- ja 
hoiva-alan yrityksille ja järjestöille palvelujen  
tarjoamisen tasaveroisesti isompien rinnalla.

Tilaa pienille yrityksille ja  
yksityisille palveluntuottajille

Alueverotuksen käyttöönottoa arvioidaan siinä 
vaiheessa, kun hyvinvointialueiden tehtäväkenttää 
laajennetaan. Tulevaisuuden hyvinvointialueiden 
tehtävien lisääminen ei saa vähentää kuntien teh-
täviä niiden tahdon vastaisesti. Mikäli alueverotus 
otetaan käyttöön, verotuksen kokonaistaso ei saa 
nousta. Alueveron taso olisi toteutuessaan niin pieni, 
että se ei tasaisi alueiden välisiä eroja.

Verotuksen kokonaistaso ei saa nousta

Keskusta vetoaa aluevaaleissa kaikkiin puolueisiin 
Uudellamaalla yhteistyön puolesta. On aika luopua 
kyräilystä ja jarruttamisesta. Sen sijaan kaikki voi-
mat on keskitettävä uudistuksen mahdollisimman 
hyvään toimeenpanoon Uudellamaalla. Yhdessä 
rakentamalla saamme aikaan parhaan mahdollisen 
hyvinvointialueen Länsi-Uudellemaalle.

Keskusta haluaa koota yhteistyötä

Keskustan aluevaaliohjelma  
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 2022


