
Vantaalla ja Keravalla



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu lopultakin viidentoista 
vuoden yrityksen jälkeen. Tammikuun aluevaalit sinetöivät työn, jonka Matti 
Vanhasen (kesk.) hallitus aloitti vuonna 2006.

Uudistuksen perusteet ovat pysyneet samoina läpi vuosien. Palveluiden tar-
ve kasvaa, kun väestö ikääntyy. Varsinkaan pienet kunnat eivät kykene enää 
tästä urakasta selviämään.

Toinen ongelma on palveluiden rahoitus ja työnjako. Kunnissa on kiristelty 
hampaita sairaanhoitopiirien laskuille, jotka kasvavat vuosi vuodelta. 

Vanhasen hallitus kehitti Paras-hankkeessa idean terveydenhuollon jär-
jestämisestä kuntien yhteistyöllä noin 20 000 asukkaan alueiden varaan. 
Vuoden 2011 vaalien jälkeen Jyrki Kataisen (kok.) sinipunahallitus keskeytti 
tämän prosessin kunnissa ja lähti ajamaan kuntaliitoksia. Kokoomuksen 
tavoitteena oli vähentää kuntien määrä sataan.

Tämä malli olisi vaatinut kuntien pakkoliitoksia, johon silloiset päähallitus-
puolueet kokoomus ja SDP eivät lopulta olleet valmiita. 

Neljäs kerta toden sanoo
Juha Sipilän (kesk.) hallitus loi vuoden 2015 vaalien jälkeen mallin, joka 
läpäisi lopulta myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan seulan. Vastuu 
sosiaali- ja terveydenhuollosta siirrettiin maakunnille, joiden päättäjät vali-
taan vaaleilla, kuten perustuslakivaliokunta oli edellyttänyt.

Hanke kaatui kuitenkin eduskunnassa oppositiossa olleen SDP:n jarrutukseen. 

Uudistus onnistui lopulta vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen, kun siitä 
sopivat SDP ja keskusta eli samat puolueet, jotka panivat koko hankkeen 
vireille Vanhasen hallituksessa. Vastuu palveluista siirretään hyvinvointi-
alueille, keskustan kielellä maakunnille. Rahat tulevat valtiolta.

Uudellemaalle räätälöitiin erillisratkaisu ja julkisen vallan vastuuta palve-
luista vahvistettiin verrattuna Sipilän hallituksen malliin.

Uudistus ei vieläkään ole valmis. Ensimmäinen aluevaltuusto joutuu myös 
Vantaan Keravan hyvinvointialueella linjaamaan tarkemmin esimerkiksi 
julkisen ja yksityisten palveluntuottajien työnjakoa. Siksi tammikuun vaalit 
ovat niin tärkeät.

Timo Laaninen

Lähellä kotia tuotetut palvelut on turvattava 
ihan jokaiselle. Tuttu neuvolan terveydenhoitaja 
ja omalääkäri madaltaa kynnystä pyytää ko-
tiapua silloin, kun on tarvetta sitä saada. Lapsille 
peruspalvelut tulee toteuttaa päiväkodin tai 
koulun yhteydessä. Koulut ja oppilaitokset ovat 
parhaita nuorten kohtaamispaikkoja, työssäkäyvä 
voi saada palvelut työpaikalta tai sen läheltä. 
Emme saa unohtaa myöskään vajaakuntoisten ja 
työn ulkopuolella olevien palvelutarpeita. Ketään 
ei saa jättää yksin selviytymään. 

Keskusta puolustaa lasten, nuorten, vammais-
ten, omaishoitajien, vanhusten ja muiden pe-
ruspalvelujen tarpeessa olevien yhdenvertaista 
kohtelua, terveyden ylläpitoa ja sairauksien 
ennaltaehkäisyä. Voimavarat tulee kohdistaa nyt 
erityisesti lapsiin, nuoriin sekä kotona hoidetta-
viin ja kotisairaanhoitoon.  Asukkaan tulee saada 
riittävä tuki tilanteeseensa jo ensimmäisellä 
puhelinsoitolla tai tapaamiskerralla. Tarpeeton 
pompottelu luukulta toiselle ei ole tätä päivää.

Ihan lähellä kotia  
Meille keskustalaisille on tärkeää, että työn-
tekijät voivat hyvin. Koulutusta, johtamista 
ja työskentelyolosuhteita tulee kehittää, sillä 
hyvinvoiva työyhteisö motivoi henkilökuntaa 
jaksamaan. Haluamme raivata esteet, jotta 
ammatikseen toisia auttavat voivat keskittyä 
työssään ihmisen kohtaamiseen. Välittäminen 
on ammattitaidoista tärkein. 

Keskustalaisina arvostamme kotimaista työtä, 
olipa kyse julkisesta, yksityisestä tai muusta 
palvelun tuottajasta. Julkisen palvelutuotan-
non rinnalla kolmas sektori ja yritykset tulee 
nähdä aikaisempaa vahvemmin myös palvelujen 
tuottajina. Valinnanvapaus on myös arvojemme 
ytimessä. Edistämme asukkaiden osallistamista 
ja valinnanvapautta kaikessa, myös palvelujen 
kehittämisessä.  Käytämme mielellään suoma-
laisia lähipalveluja, jos se on suinkin mahdollista. 

Äänestä Keskustaa, tiedät, että äänesi menee 
tekemisen ytimeen – sinun ja läheistesi parhaaksi. 

Pirjo Luokkala, Vantaa
Keskustan aluevaalipäällikkö
terveydenhuollon opettaja,  
erikoissairaanhoitaja



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 
sairaudet löydettäisiin ajoissa.

Meillä on keskuudessamme ihmisiä, 
joiden on käytävä viikottain tes-
teissä. Heillä ja meillä muillakin on 
oikeus odottaa, että terveyskeskus 
olisi lähellä. Vaativampi ja har-
vemmin tarvittava hoito saa olla 
kauempana.

Keskustan ehdokkaat kannattavat, 
että lähipalvelut säilyvät. Riippu-
matta, mistä kunnasta valtuutet-
tuja 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 puolesta. Sote-lain-
säädäntö 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 

Elämän tärkein palvelu
keskittämistä. Sillekin heillä on pe-
rustelut olemassa, mutta Keskusta 
katsoo, että helposti saavutetta-
vissa oleva perusterveydenhuolto 
ja sosiaalipalvelujen saatavuus 
ennaltaehkäisevät parhaiten. 

Terveyskeskuspalvelujen rinnalla 
pitää muistaa, että uusi hyvinvointi- 
alue vastaa paljosta muustakin. 
Sosiaalipalvelut ovat laaja koko-
naisuus, jonka on hyvä olla saman 
katon alla terveyspalvelujen kanssa. 
Keskusta haluaa muistuttaa, että 
myös pelastustoimi siirtyy hyvin- 
vointialueille ja meidän pitää huo- 
lehtia myös maaseutualueiden va-
paapalokuntien toimintaedellytyk-
sistä. Ne ovat ns. sopimuspalokuntia.

Lähipalvelujen rinnalla Keskusta 
haluaa, että kehittyvällä tieto-
tekniikalla kerättävästä tiedosta 
saamme aikaisempaa enemmän 
irti ja hoitohenkilökunnan aikaa 
säästyy varsinaiseen hoitotyöhön. 
Tietojen pitää seurata potilaan pe-
rässä vaikka hän olisi ollut tutkitta-
vana eri paikoissa. Tärkeää on myös 
painottaa sitä, että riittävä osa 
terveydenhuollon resursseista käy-
tetään tutkimukseen ja uusimman 
hoitoteknologian hankkimiseen. 
Vaativinta kirurgiaa ja syöpähoitoja 

on rohjettava keskittää koko val-
takunnassa 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 
organisaatiolta parillekymmenelle 
yhteen kootulle maakunnalle tai 
alueelle. Hallintohimmeli yksinker-

Matti Vanhanen
Kansanedustaja, Nurmijärvi

taistuu ja tärkeä sosiaali- ja terveys-
sektori sekä pelastustoimi saavat 
itsenäisen ja vahvan huomion 
osakseen. Kaikki tietävät, että Kes-
kusta on soteuudistuksen äiti ja isä. 
Lähdemme innolla uuteen aikaan.

Elämme historiallisia hetkiä, 
kun käymme kohti ensimmäisiä 
aluevaaleja. Ensimmäisellä ker-
ralla vaalipäivä on omansa, 23. 
tammikuuta. Jatkossa tarkoitus 
on yhdistää kunta- ja aluevaalit 
samalle päivälle, eli tulevaisuu-
dessa äänestetään samalla kertaa 
molemmissa vaaleissa.

On ymmärrettävää, että tällai-
sen uuden askeleen kynnyksellä 
epävarmuutta ja kysymyksiäkin 
on. Mistä oikein on kysymys, mistä 
aluevaltuustoissa päätetään, mil-
lainen olisi hyvä päättäjä?

Olen luottavainen, että vaalipäivän 
lähestymisen myötä asetelmat sel-
kiytyvät ja vaalikuumekin nousee.
 
Sote-uudistuksen tarve on tun-
nistettu jo pitkään: väestömme 
vanhenee, palvelut ovat eriytyneet 
liikaa ja sosiaali- ja terveyspal-
velujen hallinto on pirstaloitunut 
lukuisiin hallintotasoihin.
 
Jotkut poliittiset kilpailijat ovat 
luoneet mielikuvaa, että nyt raken-
netaan uusi hallinnon taso kaiken 
vanhan olemassa olevan päälle. 
Tästä ei ole kysymys.

 Uudet 21 hyvinvointialuetta kor-
vaavat nykyiset kuntayhtymät ja 
muut hallintohimmelit, joita on 
noin 200! Siis nykyisin 200, jatkossa 
parikymmentä. Omaan järkeeni se 
selkeyttää ja keventää hallintoa. 

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

Meille keskustalaisille tunnus-
omaista on vastuun kanto koko 
Suomesta. Aluevaaleissa kannam-
me huolta koko alueen palveluista, 
reunoja myöten. Tulevat alueval-
tuustojen luottamushenkilöt eivät 
edusta vain omaa kuntaansa, 
vaan vastuuta on kannettava myös 
naapurikunnan ja jopa sen kaukai-
simman kunnan palveluista.

Keskusta haluaa, että Suomen 
jokaisessa kunnassa on vähintään 
yksi sosiaali- ja terveysasema. 
Monessa Uudenmaan kunnassa 
palveluverkoston 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 sauma-
tonta yhteistyötä ja keskinäistä 
kunnioitusta.

Mietin pitkään vaaleihin ehdolle 
mukaan lähtemistä. Omalla koh-
dallani tässä tilanteessa katsoin 
kuitenkin viisaimmaksi jättää 
ehdokkuuden väliin. Sen sijaan 
kannustan tasaisesti ehdokkai-
tamme kaikkialla Uudellamaalla 
ja rohkaisen ihmisiä käyttämään 
äänioikeuttaan.
 
Turvaa lähipalvelut. Äänestä Kes-
kustaa. Sitä kotimaista.



Vahvistamme lähipalveluita
Äänestä aulevaaleissa
Rösta i välfärdsområdesvalet 23.1.

Katri
Aalto
agrologi (AMK), kasv. yo, 
Kerava

305

Tuire
Aikio
opinto-ohjaaja,  
erityisopettaja, Kerava

306

Marja
Airaksinen
professori, farmasian 
tohtori, Vantaa

307

Janne
Alahelisten
taiteilija-puuseppä, 
Vantaa

308

Tia
Allajar
lähihoitaja, Vantaa

309

Pia
Backström
sairaanhoitaja, Vantaa

310

Georgiana
Forsang
lähihoitaja, oikeustieteen 
opiskelija, Vantaa

311

Helinä
Heino
hoitotyön opettaja, TtM, 
Vantaa

312

Pauli
Humalamäki
insinööri, Vantaa

313

Minna
Inkinen
taloushallinnon  
asiantuntija, Vantaa

314

Olga
Jefimkina
insinööri, Kerava

315

Jussi
Järvinen
yrittäjä, Vantaa

316

Inna
Kallioinen
OTM, aluesyyttäjä, Kerava

317

Nejdet
Karadag
restonomi (AMK), yksikön 
päällikkö, Vantaa

318

Paul
Kivistö
yrittäjä, LVI-asentaja, 
Vantaa

319

Lorna
Korkiamäki
yrittäjä, lähihoitaja, 
Vantaa

320

Sonja
Kouvo
yhteiskuntatieteiden 
opiskelija, Vantaa

321

Shemsi
Krasniqi
merkonomi, Vantaa

322

Tiia
Kumpulainen
lähihoitaja, Vantaa

323

Timo
Laaninen
pastori, hallintotieteiden 
maisteri, Kerava

324

Mirka
Lakra
yrittäjä, Vantaa

325

Anne
Lehto
lähihoitaja, yrittäjä, 
Vantaa

326

Markku
Lehtonen
tutkimusteknikko, Vantaa

327

Timo
Lehtovirta
ICT-päällikkö, Vantaa

328

Harri
London
asentaja, Vantaa

329



Pirjo
Luokkala
terveydenhuollon opetta-
ja, erikoissairaanhoitaja, 
Vantaa

330

Tiia
Malinen
opettaja sijainen, Vantaa

331

Heikki
Manninen
YTM, eläkeläinen, Kerava

332

Ray
Metsälä
insinööri, vartija, Vantaa

333

Miia
Mähönen
lähihoitaja, merkonomi, 
Vantaa

334

Auno
Mäkinen
neuvottelupäällikkö,  
pastori, Vantaa

335

Tuula
Natunen
asiantuntija, Vantaa

336

Vaito
Niinisalo
metsätalousyrittäjä,  
insinööri, Kerava

337

Olli-Pekka
Nyberg
valtiotieteiden maisteri, 
Vantaa

338

Lili
Osman
yrittäjä, lähihoitaja,  
Kerava

339

Hannu
Palmu
diplomi-insinööri, Vantaa

340

Noora
Pitkänen
avainasiakaspäällikkö, 
Vantaa

341

Anu
Saarto
yrittäjä, Vantaa

342

Matti
Savolainen
isannöitsijä, Vantaa

343

Natalia
Sobenina
projektinohjaaja, Vantaa

344

Tuomo
Suihkonen
luokanopettaja,  
pääluottamusmies, 
Kerava

345

Simo
Tiainen
johtaja, Vantaa

346

Sami
Tikkanen
tietohallintojohtaja, 
Vantaa

347

Riitta
Vanhala-Kukkonen
bioanalyytikko, Vantaa

348

Tuomas
Vanhanen
ministerin erityisavustaja, 
Keskustan ministeriryhmän 
sihteeri, Vantaa

349

Sari
Virrankari
sosiaalityöntekijä, Vantaa

350

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022  
ja ulkomailla 12.–15.1.2022

Förhandsröstning 12.–18.1.2022  
i utomlands 12.–15.1.2022  

Keskusta.fi



Lähipalvelut ovat tärkeitä kaikille meille, erityisen 
tärkeää lähellä olevat palvelut ovat niille, joiden  
kynnys hakea apua on korkea. Lapsiperheen ar-
jessa tai henkiseen hyvinvointiin apua etsiessä jo 
pitkä matka palveluihin voi olla este. Nyt tehtävät 
virheet ovat hankala korjata tulevaisuudessa.

Tukea ja hoitoa on saatava yhdellä yhteyden-
otolla, oli kyse sitten lapsen korvatulehduksesta 
taikka perheen jaksamisesta, Palveluiden saami-
sen ei pidä olla taistelua, jossa vain vahvimmat 
pärjäävät. Yksi hyvinvointialueen tärkeimmistä 
tehtävistä on koota lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi, niin että 
kaikille saadaan sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Palveluiden on jalkauduttava niin kotiin, var-
haiskasvatukseen kuin kouluunkin. Lasten elämä 
koulu- ja opiskeluympäristössä tarvitsee vahvaa 
tukea sosiaali- ja terveyspalveluista, erityisesti 
nyt poikkeusaikoina. Tulevien päättäjien on 
varmistettava, että oppilaiden tukena olevalla 
henkilöstöllä on aikaa kuunnella ja kohdata lapsi.

Kotiin tuotavilla palveluilla voidaan tuoda  
helpotusta rakkaan, mutta joskus raskaankin 
arjen keskelle. 

Palveluiden kehittämiseksi on ymmärrettävä sitä 
arkea, jota perheet elävät. Lapsien ja vanhempien 
näkemyksiä on kuunneltava herkällä korvalla,  
ja apua pystyttävä tarjoamaan myös silloin kun 
sitä ei itse välttämättä huomaa pyytää. 

Matalan kynnyksen lähipalveluilla on merkittävä  
rooli ennaltaehkäisyssä ja ongelmien tunnista-
misessa. Erityisesti järjestöjen tekemällä työllä 
on suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille ja 
jaksamiselle. Keskusta haluaakin pitää järjestöt 
tiiviisti mukana hyvinvointialueiden ja perheiden 
arjessa. Tukemassa lasten ja vanhempien hyvin-
vointia, osallisuutta ja antamassa vertaistukea.

Uudella hyvinvointialueella on kiinnitettävä 
huomiota myös siihen, että nykyisin lähes puolet 
lapsista on vakuutettu sairauksien varalta. Tämä 
on perheiltä vahva viesti siitä, etteivät he luota 
julkisten palvelujen kykyyn vastata heidän tar-
peisiinsa. Palvelut on kehitettävä niin toimiviksi, 
että myös kiireisen arjen ja lasten sairaskierteiden 
keskellä perheet kokevat ne sujuviksi.

Vantaan ja Keravan palveluiden yhdistämisessä  
on iso työ. Tulevien valtuutettujen tulee varmis-
taa, että kummastakin kaupungista saadaan 
parhaat käytännöt käyttöön. 

Perheille parempi hyvinvointialue

On tärkeä päästä helposti terveyspalveluiden 
äärelle, mutta hädässä on pelastustoimen ja  
ensihoidon päästävä myös kotiovelle nopeasti. 

Tammikuussa, ensimmäisissä aluevaaleissa 
valitaan valtuutetut päättämään Vantaan ja 
Keravan hyvinvointipalveluista. Kaupunkien 
sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja 
sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointi-
alueen vastuulle vuoden 2023 alusta. Rahassa 
laskettuna ei ole kyse mistään nappikaupasta, 
inhimillinen hinta on korvaamaton.

“Keskustan vaihtoehto näissä vaaleissa on arjen 
turva. Tässä lähipalvelujen puolustaminen on 
avainasemassa. Pelastustoimi on harvem-
min puhuttu, mutta merkittävä osa tulevien 
hyvinvointialueiden kokonaisuutta. Keskusta 
ei hyväksy yhdenkään paloaseman lakkautta-
mista”, Keskustan kansanedustaja ja Suomen 
Sopimuspalokuntien liiton puheenjohtaja Arto 
Pirttilahti sanoo. 

Tämän takana myös Keskustan vantaalaisten 
ja keravalaisten ehdokkaiden on helppo seisoa. 

Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan erityis-
piirteet vaativat erityistä yhteistyökykyä, sillä 
nykyisin Keravan ja Tuusulan alueella toimii 
yhteinen paloasema. Toimivia yhteistyömalleja 
ei kannata romuttaa.

Sopimuspalokunnat ovat yksi tärkeä osa pelas-
tustoimea myös Vantaa-Keravalla. He pitävät 
huolta arjen turvasta ammattilaisten rinnalla ja 
lähtevät apuun kelloa katsomatta tai pitkääkään 
matkaa kaihtamatta. Sopimuspalokunnat ovat 
tärkeä osa sisäistä turvallisuutta ja pelastustoi-
men järjestämistä. 

“Näissä vaaleissa keskusta ajaa sinnikkäästi 
sitä, että ensihoidon ja pelastuslaitoksen sekä 
hyvinvointialueiden yhteistyö on saumatonta. 
Teemme töitä sen eteen, että sopimuspalokun-
tien toimintaedellytykset turvataan. Vasteaikojen 
on pysyttävä kohtuullisina niin kaupungin kes-
kustassa kuin harvaan asutuilla seuduilla. Arjen 
turvallisuus on meille tärkeää”, Pirttilahti tiivistää.

Pelastuslaitokset  
ovat arjen turvaajia

Lähipalveluidemme turvaamiseksi tar-
vitaan tiivistä ja toimivaa yhteistyötä. 
Yhteistyön on toimittava yli hallinto-, 
puolue- ja hyvinvointialuerajojen. Toimi-
viksi todettuja yhteistyömalleja kannattaa 
jatkaa ja mahdollistaa ne aluevaalien 
jälkeenkin, kun hyvinvointialueita peruste-
taan ja yhteisiä toimintoja suunnitellaan. 

Ilman yhteistä tahtotilaa ja toimivaa 
yhteistyötä esimerkiksi järjestöt ovat vaa-
rassa jäädä uudistuksen väliinputoajiksi. 
Tästä on varoittavia esimerkkejä Keusoten 
alueen kunnista, kun säästöpaineissa 
pyörivät kunnat etsivät säästökohteita. 
Kolmannen sektorin järjestöillä on tärkeä 
rooli terveytemme ja hyvinvointimme 
edistämisessä. Varhainen puuttuminen 
ja ongelmien ennalta ehkäisy on tärkeää 
riippumatta siitä, tuleeko rahoitus hyvin-
vointialueen vai kaupunkien budjeteista. 

Saumatonta yhteistyötä edellytetään 
myös hyvinvointialueen ja kaupunkien  
sivistystoimien välillä. Oppilashuollon 
pysyvyys ja toimivuus varhaiskasvatusyk-
siköiden, koulujen ja oppilaitosten arkipäi-
vässä on kyettävä takaamaan jatkossakin, 
kun esimerkiksi kouluterveydenhuolto ja 
koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut  
siirtyvät hyvinvointialueelle.  

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvän 
henkilöstön jaksaminen on ollut monin 
paikoin koetuksella. Joustoa ja venymistä 
on vaadittu. Henkilöstö ansaitsee kiitok-
sensa. mutta arvostuksen on näyttävä 
myös käytännön toimina. Henkilöstö-
pulaan ja henkilöstön jaksamiseen on 
etsittävä oikeita ratkaisuja, ja henkilöstö 
on otettava aidosti mukaan kehittämään 
omia työyhteisöjään. 

Henkilöstön työssäjaksamista on tuettava 
hyvällä johtamisella ja vaikuttamismah-
dollisuuksia lisäämällä. On kehitettävä 
mentorointimalleja ja tarjottava koulu-
tusta, työnohjausta ja riittävä perehdytys 
työtehtäviin. Henkilöstön työssäjaksami-
nen ja työhyvinvoinnin tukeminen, johto ja 
esihenkilöt mukaan lukien, on oltava kai-
ken toiminnan keskiössä. Ilman osaavaa, 
motivoitunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä 
myös palvelukokemus saattaa asiakkaiden 
näkökulmasta jäädä vaillinaiseksi. 

Pyrkikäämme rakentamaan yhteistyötä 
parempien lähipalveluidemme turvaa-
miseksi tulevilla hyvinvointialueilla, siis 
yhteistoiminta-alueilla! 

Hyvinvointialueista  
yhteistoiminta-alueita  
lähipalveluidemme  
turvaamiseksi

Georgiana Forsang, Vantaa
lähihoitaja, oikeustieteen opiskelija

Tuomo Suihkonen, Kerava
luokanopettaja ja pääluottamusmies, 
Keskustan Uudenmaan  
piirin puheenjohtaja



Olemme nyt rakentamassa uutta ja aiempaa 
tehokkaampaa järjestelmää, jossa asiat tehdään 
paremmin, keskitetymmin ja nykyistä kustan-
nustehokkaammin. Samalla digitalisaatio tuo-
daan vahvasti myös julkisen puolen terveys- ja 
sosiaalipalveluihin.

Uudistus on aito mahdollisuus parantaa pal-
veluita niin Vantaalla kuin Keravallakin. Miten 
uudistus tulee vaikuttamaan alueen palveluihin, 
sitä on vaikea sanoa. Siihen sinä voit vaikuttaa 
äänestämällä. Näissä vaaleissa valittavilla 
päättäjillä on aidosti valtaa ja mahdollisuuksia 
uudistaa palveluita, ajatella asioita uudella ta-
valla ja linjata hyvinvointialueeseen suuntaviivat 
pitkälle tulevaisuuteen. Omana olettamuksena 
on, että ainakin pitkässä juoksussa palvelut  
voivat vain parantua.

Siirryin vajaa vuosi sitten yksityisestä työterveys-
huollosta Vantaan terveyspalveluiden piiriin ja  
usein tuntuu kuin olisin muuttanut Etelä-Koreasta  
Pohjois-Koreaan. Lääkärien kontaktoiminen 
on vaikeaa, digipalvelut ovat lapsen kengissä, 
kiireettömän ajan varaus menee kuukausien 
päähän eikä ajoittain edes reseptejä tahdo saada 
uusittua. Ainakaan tätä huonommin terveyspal-
veluja on vaikea järjestää. 

Tilanteeseen toisi nopeasti helpotusta antiikki-
sen, kankean ja hitaan Maisa-palvelun korvaa-
minen reaaliajassa toimivalla digipalvelulla, jon-

ka kautta voisi 24/7 keskustella lääkärin kanssa, 
uusia reseptit ja saada hoito-ohjeita. Tämänkal-
tainen digipalvelu löytyy jo monelta yksityiseltä 
palveluntarjoajalta, joten valmiita järjestelmiä ja 
osaamista tähän Suomesta löytyy.

Kovaa vauhtia etenevä digitalisaatio mullistaa 
lähitulevaisuudessa myös sosiaali- ja terveys-
palvelut.  Nykyinen, pitkälti toimitiloihin sidottu 
palvelukonsepti vanhenee silmissä, ja sen 
rinnalle tulevat erilaiset digi- sekä muut etäpal-
velut. Ensin tämä tapahtuu yksityisellä sektorilla 
ja sen jälkeen julkisella puolella.

Uusilla digipalveluilla merkittävä osa terveys-
palveluista voidaan jatkossa viedä ihmisille 
kotiin. Tätä kautta palvelut ja niiden saavutetta-
vuus paranee eikä enää nykyisessä mitta- 
kaavassa tarvitse investoida rakennuksiin  
ja toimipisteisiin.

Saavutettavilla säästöillä voidaan palkata  
vaikkapa lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia,  
joka nopeuttaa hoitoon pääsyä edelleen.  
Vain taivas on rajana, kun palveluita aletaan 
ennakkoluulottomasti kehittää nykyteknologian 
mahdollisuuksia hyödyntäen.

Uusia mahdollisuuksia  
digipalveluista

Olli Nyberg, Vantaa
VTM

Palveluita ja tukipalveluita suunniteltaessa on 
 pystyttävä huomioimaan moninainen käyttäjä- 
kunta erilaisine tarpeineen. Väestön ikääntyessä 
tarvitaan panostuksia perustarpeita tukevien  
palveluiden järjestämiseen. 

Oikein toteutetuilla teknologisilla ratkaisuilla 
pystytään monissa tilanteissa luomaan parempia 
asiakaskokemuksia ja säästämään aikaa niin hen-
kilöstöltä kuin asiakkailtakin. Mieleenpainuvimmat 
kokemukset teknologisista ratkaisuista eivät 
kuitenkaan ole aina ne kaikkein ruusuisimmat. 
Erityisen haastavassa asemassa ne, joiden toi-
mintakyky on alentunut esimerkiksi ikääntymisen 
tai vamman myötä. 

Ajanvaraukset ja yhteydenotot terveydenhuol-
toon on usein hoidettava netin välityksellä. 

Asioiden hoitaminen hankaloituu, jos et omista 
pankkitunnuksia tai et pysty niitä enää itse 
käyttämään. Kun on huono kuulo tai reagointi hi-
dasta, ei asioiden hoitaminen puhelimitse usein 
enää onnistu, eteenkään jos asian eteneminen 
vaatii asioimista automaatin kanssa. Takaisin-
soitossakin saattaa kestää viikkoja. 

Onneksi suurimmalla osalla on läheisiä, jotka 
voivat auttaa palveluissa. Meillä on kuitenkin vie-
lä paljon yksinäisiä ikäihmisiä, joilla ei ole ketään 
läheistä auttamassa palveluihin hakeutumisessa. 

Mikäli hoitoa tai tarvittavia palveluita ei pystytä 
hankkimaan virallisia väyliä pitkin, haetaan 
apua sieltä mistä sitä on saatavilla, usein siis 
päivystyksestä. Tai pahimmassa tapauksessa 
vaivat jätetään kokonaan hoitamatta. 

Kun toimintakyky on alentunut  
– palveluita ihmisten ehdoilla

Paul Kivistö, Vantaa
Yrittäjä, LVI-asentaja, 

Tarvitsemme ikääntyneille tai muuten alen-
tuneen toimintakyvyn omaaville henkilöille 
mahdollisuuksia asioida oikeiden ihmisten 
kanssa, jotka tarvittaessa auttavat perustarpeita 
tukevien palveluiden järjestämisessä, kuten 
lääkäri ja laboratoriokäyntien ajanvarauksis-
sa, lääke-asioiden hoidossa tai vaikka kodin 
ateriapalveluiden järjestämissä. Järjestelyllä ei 
kuormitettaisi omaisia eikä päivystystä tarpeet-
tomasti, ja mahdollistettaisiin oikea-aikaisen 
hoidon saanti yhä useammalle.

Palveluiden käyttäjän on oltava kaiken keskiössä. 

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto- 
järjestelmä on tienristeyksessä ja tammi-
kuun aluevaaleissa voimme vaikuttaa sen 
tulevaisuuteen. Hoidon ja avun tulee olla 
jokaisen saatavilla kohtuullisessa ajassa ja 
matalalla kynnyksellä, myös kirjaimellisesti. 

Mikäli alaan kohdistuvia leikkauksia 
jatketaan, yhä useampi suomalainen 
joutuu hankkimaan sote-alan palvelunsa 
yksityiseltä sektorilta. En haluaisi nähdä 
Suomessa Amerikan mallia, jossa vakuu-
tusyhtiöt ja yksityiset toimijat vastaavat 
ihmisten terveydenhuollosta. Yhä useampi 
kansalainen kuitenkin kokee epäluotta-
musta julkisia terveydenhuoltopalveluita 
kohtaan ja hankkii turvakseen sairasku-
luvakuutuksen. Tämä luo yhteiskuntaan 
kahtiajakoa, sillä vain hyvin toimeentu-
levilla on varaa maksaa tämänkaltaisia 
vakuutusmaksuja. 

Liian usein apua kaipaava kansalainen 
kokee olevansa pallottelun kohteena mo-
nimutkaisen palvelujärjestelmän kourissa 
eikä todellisuudessa saa kaipaamaansa 
hoitoa tai muuta palvelua. 

Koronaviruspandemian myötä hoito- 
velkamme on kasvanut ennennäkemättö-
miin mittoihin ja sen heijastuminen sosi-
aalisten ja terveydellisten ongelmien sy-
ventymisenä on jo alkanut. Meidän täytyy 
pysäyttää tämä kierre, jotta emme joutuisi 
kohtaamaan sen vaikutuksia esimerkiksi 
väkivallantekojen, huostaanottojen tai 
pitkäaikaissairauksien lisääntymisenä 
tulevaisuudessa. 

Tarvitsemme poliittista tahtoa investoida 
sote-palveluihin ja kehittää järjestelmien 
toimivuutta. Sote-alan työntekijämme 
ovat ammattitaitoisia ja tarvitsevat työnsä 
tueksi toimivat järjestelmät ja tilat sekä 
ansaitsemansa arvostuksen. Järjestelmistä 
ja investoinneista päätetään jatkossa hy-
vinvointialueiden aluevaltuustoissa, joihin 
tarvitsemme hyvinvointiyhteiskunnan 
puolella olevia päättäjiä. 

Naisvaltainen sote-ala on jo pitkään  
ollut alipalkattu ja aliarvostettu, tähän 
tarvitsemme myös muutoksen. 

SOTE-järjestelmän  
kohtalonhetket

Sonja Kouvo, Vantaa
yhteiskuntatieteiden opiskelija
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Riittävän aikaisin annettu apu lisää hyvinvointia ja alentaa kus-
tannuksia kaikissa SOTE-palveluissa. Matala kynnys tarkoittaa 
sekä palveluun hakeutumisen helppoutta että palvelun tuottajan 
mahdollisuutta antaa apua heti ongelmien ilmaantuessa. Se 
vaatii helposti löydettäviä ja käytettäviä tapoja varata aika sekä 
joustavia resursseja palvelun tuottamiseen.

Puhelinpalveluiden- ja sähköisten kanavien lisäksi SOTE-henkilös-
tön pitää olla tavoitettavissa asukkaiden arjessa. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi masentuneen nuoren ensikontaktia koulun terveyspal-
veluihin, kotiin tulevaa apua etävastaanoton onnistumiseen tai 
sote-ammattilaisten jalkautumista ajoittain kauppakeskuksiin.

Yhteistyön yritysten kanssa tulee olla saumatonta. SOTE-alueen 
on pidettävä erityistä huolta pienten yritysten mahdollisuudesta 
tarjota palveluja.

Jos julkiseen palveluun ei pääse nopeasti, keskustan mielestä 
asiakas pitää ohjata hänen niin halutessaan paikallisen yksityi-
sen toimijan huomaan. On tärkeää, että tällöinkin tieto liikkuu 
turvallisesti ja on ajantasaisesti hoitoon osallistuvien toimijoiden 
käytettävissä. Yhteistyön tulee perustua sopimuksiin ja täyttää 
sovitut vaatimukset laadun ja käytäntöjen osalta. 

Ja kun hätä on suurin, avuntarvitsijan pitää voida luottaa  
nopeaan pelastuspalveluun ja ensihoitoon.

Hoitoon ilman viiveitä

Väestöennusteen mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
väestö kasvaa edelleen ja keski-ikä nousee lähivuosikymmeninä. 
Tämä merkitsee hoidon tarpeen merkittävää lisääntymistä. Jo 
nykyisellään SOTE-henkilöstö tekee työtä jaksamisensa ylärajalla. 
Työvoiman tarve kasvaa ja tekijöistä on jo nyt pulaa. Tämän 
yhtälön ratkaisu vaatii innovaatioita ja rohkeutta ottaa käyttöön 
teknisiä ratkaisuja.

Etävastaanotot ovat hyvä esimerkki toimintatavan muuttamises-
ta sellaiseksi, jossa sekä asiakas että palveluntuottaja hyötyvät. 
Tulkkauspalvelun ottaminen mukaan etäyhteyteen helpottaa 
kommunikointia. Tekoäly puolestaan mahdollistaa perinteisen 
perus- ja erikoissairaanhoidon rajan siirtämisen alemmaksi. Poti-
laan diagnoosi saadaan nopeammin ja hoito käyntiin aiemmin.  

On tärkeää ymmärtää, että uudet teknologia-avusteiset  
toimintamallit eivät sovellu kaikkiin tapauksiin ja palveluihin. 
Teknologian hyödyntäminen ei myöskään saa luoda uutta  
estettä hoitoon hakeutumiseen. 

Rohkeasti teknologiaa hyödyntäen

Uusi hyvinvointialue mahdollistaa paikallisten hyvien käytän- 
töjen jalkauttamisen laajemman alueen eduksi ja tehostaa  
resurssien käyttöä. 

Keskustan mielestä hyvinvointialueelle pitää luoda vahva pohjoi-
nen ulottuvuus. Keravan sote-palvelukeskuksen palveluista pää-
sevät hyötymään myös Korson ja muun Pohjois-Vantaan asukkaat.

Palveluiden ostossa haluamme hyödyntää paikallisten toimijoiden 
osaamista. Alueen tulee tehdä hyvää yhteistyötä naapureidensa 
kanssa ja laajemminkin. Jos asiantuntija ei ole vapaana omalla 
alueella, voi apu tarvittaessa tulla muualtakin Suomesta – jossain 
on aina vapaa resurssi.

Kotona tapahtuva hoitaminen ja omaishoitajuus ovat ensiarvoi- 
sessa roolissa tulevaisuuden kestävissä SOTE-palveluissa. Omais- 
hoitajia pitää tukea ja omaishoitajien verkostoja kehittää. Yhteis-
työtä vapaaehtoistoimijoiden kanssa tulee tehostaa. 

Suuremmalta palvelun järjestäjältä voimme edellyttää myös 
parempaa osaamista johtamisessa ja hallinnon hoitamisessa.  
SOTE-tekijät ansaitsevat hyvän työnantajan, osaavan esimiehen 
sekä mahdollisuuden kehittyä työssään. Tavoitteena pitää olla 
hyvinvointialueen johtaminen joka päivä eilistä paremmin. 

Tehoa alueen yhteistyöstä

Muutos on mahdollisuus tehdä asiat toisin. Kestävät palvelut 
 rakennetaan yhdessä. Tule mukaan!

Lue lisää 
www.keskusta.fi 

www.vantaankeskusta.fi 
www.keravankeskusta.net

Hyvä olo ja palvelut kuuluvat kaikille
Keskusta haluaa viedä sosiaali- ja terveyspalvelut (SOTE) mahdollisimman lähelle  
kaikkia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaita. Palvelut on turvattava  
riippumatta henkilön asuinpaikasta, iästä, äidinkielestä tai kyvystä hakeutua palve- 
luiden käyttäjäksi. Kansalaisten pitää saada palvelut nopeasti ja matalalla kynnyksellä. 
Niiden tuottamista tulee tehostaa teknisin ratkaisuin, jotka vapauttavat henkilöstön  
aikaa ihmisen kohtaamiseen.Haluamme toteuttaa sen käytännössä näin:


