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Keski-Uusimaa

Hyvinvointialuetta rakentamassa

S uomen väestöllinen huol-
tosuhde on heikentynyt 
nopeasti 2000-luvulla ja 

heikkenee entisestään. Väes-
tön ikärakenteen muutoksella 
on monenlaisia vaikutuksia. 
Julkisen talouden näkökulmas-
ta se pienentää veropohjaa ja 
vaarantaa kasvavien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kysynnän ra-
hoittamista. 
 Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kokonaisuudistuksen taus-
talla tärkein tavoite on ollut, että 
väestörakenteen muuttuessa 
rahat saadaan riittämään ja että 
palveluissa olevat nykyiset on-
gelmat saadaan korjattua.
 Meillä Keski-Uudellamaalla-
kaan ihmisten hyvinvointi ja pal-
veluihin liittyvät ongelmat eivät 
korjaannu lähipalveluita karsi-
malla. 

 Suomalaisia uhkaavat mo-
nenlaiset krooniset kansantau-
dit. Sydän- ja verisuonisairau-
det, 2-tyypin diabetes, mielen-
terveyden sairaudet ja muisti-
sairaudet joitakin mainitakseni. 
Näiden sairauksien syntyä voi-
daan ehkäistä kohtalaisen yk-
sinkertaisilla toimilla. 
 Esimerkiksi Diabetesliitto 
on laskenut, että ennaltaehkäi-
semällä 2-tyypin diabeteksen 
puhkeaminen 20 prosentilta 
erityisen suuressa riskissä ole-
vilta, yhteinen säästö vuosittain 
olisi 700 000 000 euroa. Ennal-
taehkäisy tarkoittaisi a) oman ti-
lanteen ymmärtämistä ja b) sen 
mukaisten elintapojen muutos-
ta.
 Nyt tarvitaan koko aikuisvä-
estön kattava hyvinvointineuvo-
larakenne. Sen avulla tunniste-
taan järjestelmällisesti kroonis-
ten kansansairauksien riskissä 
olevat ja autetaan sekä tuetaan 
ennaltaehkäisemään näiden 
sai rauksien puhkeamista.

Antti Rinne
Aluevaltuutettu
Eduskunnan I varapuhemies 

”Keski-Uudellamaalla 
ihmisten hyvinvointi 
ei korjaannu lähipalveluita 
karsimalla.” 

H yvinvointialueiden rahoi-
tus tulee valtiolta. Keski-
Uudenmaan hyvinvointi-

alue, kuten muutkin, saa rahoi-
tuksensa väestön sairastavuu-
den ja väestömäärän perusteel-
la. Se, miten palvelutuotanto 
järjestetään tai tuotetaan, sen 
määrä tai laatu, ei vaikuta rahoi-
tukseen. 
 Valtio rahoittaa, mutta lain-
säädäntöön ei sisälly riittäviä 
kan nustimia. Rahoituslainsää-
däntö on uudistettava tulevalla 
vaalikaudella, jotta nyt olemas-
sa olevat hyvinvointialueet voi-

”Valtio rahoittaa, mutta 
lainsäädäntöön ei sisälly 
riittäviä kannustimia.”

vat jatkaa toimintaansa, ja jotta 
asukkaat saavat hyvät ja laaduk-
kaat palvelut.
 Mikäli lainsäädäntöön ei teh-
dä muutoksia, hyvinvointialueita 
tullaan suurella todennäköisyy-
dellä yhdistämään toisiinsa.
 Kansallinen henkilöstöpula, 
rahoituksen vähäisyys ja palkka-
harmonisointi muun ohessa ai-
heuttavat suurimmat haasteet. 
Ne kaikki vaikuttavat siihen, mi-
ten potilaan ja asiakkaan oikeus 
hoitoon ja palveluihin toteutuu. 
Tällä hetkellä kiireettömän po-
tilaan hoidon lakisääteiset rajat 
ylitetään, ja kiireellisen hoidon 
saamisessakin on asiatonta vii-
vettä. Olemme siten laittomassa 
tilassa. 
 Sote-uudistuksen valuviat on 
korjattava, jotta voimme tarjo-
ta yhdenvertaisesti laadukkaat 
palvelut, oikeaan aikaan ja oi-
keassa paikassa. 
 Meillä hyvinvointialueen päät-
täjillä on rajallinen valta, kun ra-
hoitus on valtion takana ja rahoi-
tuskannusteet puuttuvat. Tule-
vat kansanedustajat ratkaisevat 
sosiaali- ja terveydenhuollon tu-
levaisuuden ja siihen tarvitaan 
puolueet ylittävää yhteistyötä.

Irma Pahlman 
Aluevaltuutettu 
Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja
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S uomessa on keskusteltu 
pitkään siitä, miten sosi-
aali- ja terveydenhuollon 

uudistus pitäisi toteuttaa. Vas-
ta Marinin hallituksen aikana on 
päästy maaliin. Tämä konkre-
tisoitui 1.1.2023 sote- ja pelas-
tustoimen palveluiden siirryttyä 
hyvinvointialueiden vastuulle.
 Hyvinvointialueet ja sote-
uudistus ovat nyt tosiasioita.  
Väittelyiden sij aan on käärittävä 
hihat ja ryhdyttävä kehittämään 
palveluja rakentavassa yhteis-
työssä yli puoluerajojen.
 Millaisen muutoksen hyvin-
vointialueiden aika tuo mu-
kanaan? Keski-Uudellamaalla 
muutos tuskin näkyy ensivai-
heessa suuresti. Kuuden kunnan 
alueella sote-palveluista vastasi  
kuntayhtymä. 
 Yksi keskeinen muutos sote-
uudistuksesta seuraa: kansan-
vallan vahvistuminen. Uudistuk-
sen myötä asukkaat pääsevät 
aluevaaleissa vaikuttamaan 
siihen, ketkä ovat päättämässä 
yhteisistä palveluista. Kuntayh-
tymässä näin ei ollut, vaan puo-
lueet valitsivat päättäjät.
 Neljän vuoden välein käytä-
vät aluevaalit eivät yksin riitä 
takaamaan asukkaiden riittäviä 
vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
Meillä luottamushenkilöillä on 
velvollisuus pitää aktiivisesti yh-
teyttä asukkaisiin vaalien välillä.

”Sote-uudistuksesta 
seuraa kansanvallan 
vahvistuminen.”

 Vuodenvaihteessa Keski-
Uudenmaan hyvinvointialueella 
päätettiin läsnäolo- ja puheoi-
keuden myöntämisestä van-
hus- ja vammaisneuvostolle 
sekä nuorisovaltuustolle lauta-
kuntien ja valtuuston kokouk-
siin. Päätös vahvistaa ikäihmis-
ten, vammaisten henkilöiden ja 
nuorten ääntä. 

Eemeli Peltonen 
Aluevaltuutettu
Aluevaltuuston puheenjohtaja H yvinvointialueet ovat val-

tavia työnantajia, paikoin 
jopa alueiden suurimpia 

yksittäisiä työllistäjiä. Päättä-
jien on huolehdittava siitä, että 
palveluista vastaamassa on riit-
tävästi hyvinvoivia työntekij öitä. 
 Yksi sote-alan akuuteista on-
gelmista on osaajapula. Ympäri 
Suomea tähän on vastattu hen-
kilöstövuokrauksella. Työnte-
kij älle vuokratyö voi olla sopiva 
vaihtoehto, sillä mahdollisuudet 
vaikuttaa siihen, milloin, missä 
ja kuinka paljon haluaa tehdä 
töitä ovat huomattavat. Myös 
palkka voi kohota vakituista työ-
suhdetta korkeammaksi. 
 Pahimmillaan vuokratyövoi-
man kasvu luo tilanteen, jossa 
asiakkaiden tarpeet tuntevia, 
pysyviä ammattilaisia on arjessa 
yhä vähemmän. 

”Vuokratyön määrän kasvu 
näkyy hyvinvointialueiden 
taloudessa.”

 Vuokratyön määrän kasvu 
näkyy myös hyvinvointialueiden 
taloudessa. Useiden arvioiden 
mukaan sen kustannukset ovat 
jopa kolminkertaiset verrattuna 
vakituisten työntekij öiden kans-
sa tehtäviin työsopimuksiin. 
Vain pieni osa tästä summasta 
ohjautuu työntekij öiden kukka-
roihin.
 Henkilöstövuokraus toimii 
pikapaikkana vuotavan veneen 
pohjassa, mutta pitkäjänteisek-
si ratkaisuksi siitä ei ole. Paras 
tae henkilöstön pysyvyyteen 
ovat riittävä resursointi, inhimil-
liset työolot ja työhyvinvointiin 
panostaminen. 
 Myös tukipalveluilla on val-
tava merkitys. Ruoka ei ilmesty 
lautaselle eivätkä terveyskes-
kukset pysy puhtaina itsestään. 
Toimiva työnjako takaa, että 
jokainen ammattilainen voi kes-
kittyä työhön, johon hänet on 
koulutettu ja palkattu. 

Pinja Perholehto
Aluevaltuutettu 
Keski-Uudenmaan Demarit, 
3. varapuheenjohtaja

L asten, nuorten ja per-
heiden palvelut ovat hy-
vinvointialueilla uudessa 

toimintaympäristössä. Lapsille 
ja nuorille keskeiset sivistys-
palvelut pysyivät kunnissa, hy-
vinvointialueet vastaavat sote-
palveluista. 
 Lasten ja nuorten ongelmiin 
pitää saada apua heti eikä ensi 
kuussa. Ei ole myöskään mah-
dollista karsia tai siirtää koulu-
jen lääkärintarkistuksia, psyko-
logi- ja kuraattoripalveluja.
 Koulun ja varhaiskasvatuksen 
parissa lapset ja nuoret ovat vii-
tenä päivänä viikossa, sotepal-
veluita käytetään satunnaisesti. 
Koulujen vastuu syrjäytymisen 
estämisessä, kiusaamisen lo-
pettamisessa ja yhteisöllisyyden 
edistämisessä on suuri. 
 Erilaisia merkkejä perheiden 
huonosta tilanteesta on näh-

”Lasten ja nuorten ongelmiin 
pitää saada apua heti.”

tävissä. Koulutulokset huono-
nevat, poissaolot ja nuorten 
kokema yksinäisyys lisääntyvät. 
Syrjäytymiselle on syntymässä 
olosuhteet, jotka muistuttavat 
edellistä lamaa. Jos pistämme 
rakenteiden ongelmat yksilön 
syyksi, mitkään resurssit eivät 
riitä hyvinvoinnin parantami-
seen. 
 Lastensuojelun haasteita 
ovat työntekij öiden jaksaminen, 
vaihtuvuus ja saatavuus. Eivätkä 
asiakasmäärätkään ole vähene-
mässä. Vaikka lastensuojelun 
asiakasmitoitus tuli voimaan vii-
me vuonna, se on silti suuri: 35 
lasta työntekij ää kohti. 
 Monialaisen yhteistyön vah-
vistamista tarvitaan palveluissa, 
toimintakulttuurissa ja johtami-
sessa. Ihmiset sen lopulta teke-
vät, eivät järjestelmät. 

Harri Virtanen 
Varavaltuutettu 
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan 
puheenjohtaja 
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Asukkaat pääsivät 
Kellokoskella tenttaamaan 
hyvinvointialuejohtajaa

Hyvinvoinnin iltapala on Keski-Uudenmaan Demareiden yksi tapa 
kohdata asukkaita. Panelisteina olivat Aila Koivunen (vas.), Annina 
Nuutinen ja Aarno Järvinen. 

Vt. hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen pääsi puhumaan 
hyvinvointialueen tulevaisuudesta runsaslukuiselle yleisölle.

H yvinvoinnin Iltapala -ta-
pahtuma järjestettiin 
Tuu   sulassa Kellokosken 

koululla tammikuussa. Tilaisuu-
dessa oli mukavasti paikalla ky-
läläisiä ja demariedustajia. 
 Tilaisuudessa vt. hyvinvointi-
aluejohtaja Mikko Komulainen 

puhui aiheesta “Siirtyminen kun-
tayhtymästä hyvinvointialueek-
si”. 
 Tämän vuoden alusta rahoi-
tus alueelle tulee valtiolta eikä 
enää kunnilta. Odotettavissa on, 
että kesään mennessä valtiolta 
tulee lisäohjausta hyvinvointi-

alueille. Merkittävä seikka on 
Komulaisen mukaan alij äämä, 
joka tämän vuoden talousarvi-
ossa on noin 60 miljoonaa eu-
roa. 

Vilkas paneeli 
eri aiheista
Asukkaat saivat Hyvinvoinnin 
iltapalalla esittää huoliaan ja 
toiveitaan. Liika siirtyminen di-
gitaalisiin palveluihin nähtiin 
haasteelliseksi monille asiak-
kaille. Ei pidetty ajatuksesta 
siirtyä “kasvottomaan” palvelu-
tuotantoon, jonka runsas palve-
luiden digitalisointi vääjäämättä 
aikaansaa. Paikalliset ja lähellä 
olevat palvelut koettiin tärkeik-
si. Takaisinsoiton heikkoa toi-
mivuutta kritisoitiin.
 Komulainen kertoi, että Keu-
sotessa pohditaan keväällä, mi-
ten liikkuvat palvelut toimisivat 
ja miten kehittää etäpalveluita 
ja lähipalveluita. 
 Keski-Uudenmaan Demarei-
den järjestämällä Hyvinvoinnin 
iltapalalla peräänkuulutettiin 
tur valliseksi koettuja omahoi-
taja- ja omalääkäripalveluita. 

Pienten terkkareiden lakkaut-
tamisen vaikutuksia pitää asuk-
kaiden mielestä selvittää lisää. 
 Komulainen kertoi, että Keu-
soten tavoitteena on estää 
“siiloutuminen” ja päästä tilan-
teeseen, jossa oikeat asiakkaat 
ovat oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. 
 Avoinna on vielä Komulaisen 
mukaan, mitä palveluita kehite-
tään diginä. Valinta tehdään sen 
mukaan, mistä on suurin hyöty. 
Digiä ei kehitetä palveluissa, 
joissa siitä on enemmänkin hait-
taa.
 Komulaisen osuuden jälkeen 
pidettiin paneeli, jossa vastaa-
jina olivat aluevaltuutetut Aila 

Koivunen ja Annina Nuutinen 
sekä vara-aluevaltuutettu Aarno 
Järvinen, kaikki Tuusulasta. 
 Paneelissa aiheina olivat 
muun muassa digitaaliset pal-
velut, palveluverkko ja lähipalve-
luiden tarpeellisuus, koulupsy-
ko logien puute, vaikeudet saa-
da apua mielenterveyspulmiin, 
huo li nuorista. Myös ilmastoky-
symykset nousivat esille liian 
kaukana olevien palveluiden ai-
heuttaman kasvavan autoilun ja 
puutteellisten julkisten liiken-
neyhteyksien vuoksi.

Teksti Kirsti Ruislehto ja 
Aila Koivunen 

Kuvat Timo Hölttä

Hoitoketjut ja palvelupolut kuntoon

E    Kun potilaan tilanne vaatii 
erikoissairaanhoitoa, hän 
saa lähetteen sinne pe-

rusterveydenhuollosta. Erikois-
sairaanhoito on usein lyhytkes-
toista, kuten vaativa leikkaus 
tai muu hoitotoimenpide. Jat-
kohoito ja seuranta voidaan to-
teuttaa omalla terveysasemalla. 
Saadun hoidon jälkeen potilaan 
on päästävä eteenpäin hoitopo-
lulla: toipumaan, parantumaan 
sekä kuntoutumaan.
 Äkillisissä tilanteissa, kuten 
sairauskohtauksissa tai onnet-
tomuuksissa erikoissairaanhoi-
toon pitää päästä välittömästi. 
On tärkeää, että erikoissairaan-
hoidon päivystys voi ottaa poti-
laan vastaan ilman viivytystä.
 Viime kuukausina erikoissai-
raanhoidon päivystykset ovat 
ruuhkautuneet, koska peruster-
veydenhuollon hoitoon ei ole 
pääs ty. Toisen pullonkaulan 
ovat aiheuttaneet liian vähäiset 
jatkohoitopaikat ikäihmisten 
hoi  dossa. Perusterveydenhuol-
lon osastot sakkautuvat ja ikä-
ihmiset joutuvat odottamaan 
hoivaa akuuttihoidossa. Tämä 
tilanne vaatii nyt saumatonta 
yhteistyötä hyvinvointialueiden 
ja erikoissairaanhoidon välillä.
 Henkilöstöpula vaivaa koko 
hoitoketjua. Hyvinvointialueilla, 

HUS:ssa ja muillakin toimij oilla 
on vaikeuksia saada riittävästi 
osaavaa henkilöstöä ja siksikin 
hoitoketjut eivät toimi. Onkin 
erittäin tärkeää huolehtia työn-
antajamaineesta ja henkilöstön 
hyvinvoinnista.
 Lisäksi meidän tulee rohkeas-
ti kehittää hoitoketjua lisää-
mällä kotiin vietäviä palveluita. 
Ikäihmisten kotona asuminen 
pitää turvata ja palvelut vietävä 
lähelle. Palveluihin on päästävä. 
 Samaan aikaan perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoi-
don akuuttihoito tulee keskittää 
sille tarkoitettuun tehtävään. 
Varhaista puuttumista ja tukea 
on lisättävä  kotona asuvien ikä-
ihmisten ja paljon hoivaa tar-
vitsevien erityisryhmien osalta. 
Ympärivuorokautista palvelu-
asu mista ja avun piiriin pääse-
mistä on madallettava, eikä 
odot taa hoivaan pääsyä vasta 
silloin, kun tarvitaan jo  24/7 hoi-
vaa. 

 Sairaanhoitoon pitää aina olla 
lääketieteelliset perusteet. Sai-
raalapaikkojen lisääminen ei ole 
ratkaisu, koska se on kallista. 
Painopiste on laitettava kotiin 
tuotaviin ja liikkuviin terveys-
palveluihin sekä järjestö- ja va-
paaehtoistyöhön.
 Laaja yhteistyö hyvinvointi-
alueen, kuntien, erikoissairaan-
hoidon ja järjestöjen kesken on 
tässä keskeisessä osassa. Osal-
listuva ja yhteisöön kuuluva ih-
minen kokee elämän merkityk-
sellisyyttä, siihen tulee pyrkiä 
arvovalintana kaikin keinoin.

Ulla-Mari Karhu 
HUS yhtymähallituksen jäsen

Ulla Palomäki 
HUS tutkimus-, koulutus-, kehittämis- 
ja innovaatiolautakunnan jäsen

Ulla-Mari Karhu Ulla Palomäki

Kerro kokemuksesi 
Keusotesta. 

Mitä parantaisit? 
Mistä kiität?

Vastaukset 7.3. mennessä: 
keskiuudenmaandemarit@

gmail.com 

Vastanneiden kesken arvotaan 
kotimaisia tuotteita.

Linkki kyselyyn: 
https://link.webropol.com/s/

kerropalaute
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Seuraava 
lehtemme 

ilmestyy syksyllä 
verkkojulkaisuna.
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5.2. Hyvinkää

Lisäksi Hyvinvoinnin iltapalat jatkuvat keväällä.

Katso tarkat ajat ja paikat:
www.keskiuudenmaandemarit.fi /kalenteri
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