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97 §

Esityslistan asia nro 3

HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN JA KAUNIAISTEN KAUPUNKIEN YHTEINEN LAUSUNTO

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSESTA

Valtuutettu Puska

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.

Puheet on pidetty. Teen vain esitetylle lausunnolle keskustan ja sinisen
tulevaisuuden ryhmien puolesta vastaesityksen. Käsittääkseni Espoon
valtuustossa tehdään sama vastaesitys ja Vantaan valtuustossa saman
sisältöinen. Tämä on merkitty järjestelmään, mutta kysyn puheenjohta-
jalta, onko se syytä tässä lukea kuitenkin.

(Puheenjohtajan välihuomautus.)

En niin mielelläni lue, mutta jos tämä on systeemi, niin jatketaan. Eli
vastaesitys kuuluu seuraavasti: Maakunta- ja sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksella tavoitetaan kansalaisten terveys- ja sosiaalipalve-
lujen parantamista. Uudistus tukee asiakkaan oikeutta oikea-aikaiseen
ja tarvitsemaansa palveluun. Jatkossa asiakas tekee valinnan. Laa-
jemmat hartiat ja asiakkaat valinnanvapaus korjaavat havaittuja haas-
teita erityisryhmien palveluissa. Uudistuksen myötä palvelujen saata-
vuus voi nopeutua ja tuottaminen tehostua, kun järjestäjällä on laa-
jemmat hartiat. Samalla käyttäjien valinnan mahdollisuudet sekä henki-
löstön tyytyväisyys lisääntyisivät. Nämä tavoitteet ovat oikeita ja ne on
soten periaatteita soveltaen pääkaupunkiseudun kuntien omissa uudis-
tuksissa jo monin tavoin saavutettu viime vuosina.

Uudistukseen sisältyy myös haasteita ja riskejä. Uusi sote-lainsäädäntö
siirtää pääkaupunkiseudun kuntien sote-palvelut osaksi Uudenmaan
maakunnan palveluja. Tässä siirrossa on erityisiä haasteita, koska pal-
velut tuottavat kunnalliset organisaatiot ovat suuria ja kuntakohtaisiin
tarpeisiin räätälöityjä. Kireä aikataulu asettaa haasteen nimenomaan
Uudellemaalle.

Uudistuksen toimeenpanon ja integraation onnistuneeseen läpivientiin
on panostettava ja kiinnitettävä erityistä huomiota. Uudellamaalla toi-
meenpanossa on huolehdittava siitä, ettei uudistus vaaranna pääkau-
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punkiseudun kuntien palvelujen hyvin toimivia osia. Organisaatioiden ja
väestöpohjan koon vuoksi toimeenpanoon on varattava kunnille ja
maakunnalle aikaa, ja samassa yhteydessä siirtymäkaudelle on osoi-
tettava ja varmistettava rahoitus. Pääkaupunkiseutu katsoo, että edus-
kunnan käsittelyssä oleva sote-uudistus vie kokonaisuutta oikeaan
suuntaan ja avaa mahdollisuuden kohottaa pääkaupunkiseudun ja ko-
ko Uudenmaan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasoa ja pa-
rantaa palvelujen saatavuutta. Painopiste on nyt siirrettävä toimeenpa-
noon ja sen vahvistamiseen. Huolellisella toimeenpanolla ja hyvällä
seurannalla varmistamme, että kustannukset eivät karkaa ja uudistus
etenee hallitusti. Voimme tehdä sen yhdessä.

Tässä tämä, ja se on siis järjestelmässä.

Kiitos.

Valtuutettu Said Ahmed

Kiitos, puheenjohtaja.

Minäpäs päätin tulla tänne eteen. En halunnut tuolta pitää puhettani.

Arvoisa puheenjohtaja. Kollegat ja hyvät kaupunkilaiset.

Monesti sanotaan, että päättäjät ovat erkaantuneita tavallisten ihmisten
arjesta. Ehkä tähän voidaan sanoa totta, koska meillä kaikilla on vain
rajoitteita. Tänään me voimme tehdä historiaa ja puolustaa sekä yh-
denvertaisia palveluita  muun muassa neuvoloita sekä hyvinvointi-
valtiota. Tässä on kyse koko Suomen edusta, ei vain Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten. Me Vasemmistoliitto haluamme kaikille
yhdenvertaiset palvelut riippumatta siitä, missä kunnassa, missä alu-
eella ja mikä on ihmisen tausta.

Kiitos.

Valtuutettu Korkkula

Kiitos, hyvät valtuutetut.

Kiitos kaikille äskeisestä innostavasta tilaisuudesta, ja koska huomasin,
kuka seuraavaksi on puhumassa tämä verbaalinen murskain jatka-
nee toimintaansa minä en sano muuta kuin että äskeiset puheet oli-
vat hyviä myös siksi, koska ne olivat lyhyitä. Me voisimme ehkä sitten
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kaupunginvaltuustossakin harkita jonkinlaista tiivistämistä, mutta siitä
jatketaan sitten myöhemmin.

Kiitos.

Valtuutettu Asko-Seljavaara

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät rakkaat kollegat.

Kiitän niitä, jotka ovat järjestäneet tämän kokouksen, sillä tämä on ollut
erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen meille kaikille. Minulla on 30
vuoden kokemus julkisen terveydenhuollon johtotehtävistä ja sen jäl-
keen eduskunnassa 8 vuotta muun muassa sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan varapuheenjohtajana, ja minä tiedän, mitä lainsäädäntöä meillä
on terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Se on erittäin laaja, ja me
emme tarvitse tällaista uudistusta, mitä nyt keskustapuolue, kokoomus
valitettavasti ja siniset ajavat.

Valtuutettu Terho

Arvoisa puheenjohtaja.

Kannatan valtuutettu Puskan tekemää aloitetta. Totean pitkään sote-
uudistusta hyvin lähellä nähneenä, että voin vaikuttaa teille, jos toi-
veenne toteutuisi siitä, että aloitetaan nollapisteestä, katuisitte sitä kat-
kerasti. Joka tapauksessa uudistusta on tehty useita vuosia. Jo edelli-
set hallituksetkin ovat sitä yrittäneet. Kaikkia mahdollisia ministeriöiden
erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita on kuunneltu erittäin monesti ja
samoin ulkopuolisia asiantuntijoita. Uudistus ei ole täydellinen, mutta
se on paras mahdollinen.

Kiitos.

Valtuutettu Arhinmäki

Arvoisa rouva puheenjohtaja.

Koska tämä on julkinen kokous, haluan korjata siltä osin valtuutettu
Terhon puhetta, että hän väitti, että täällä haluttaisiin aloittaa nollapis-
teestä. Ei. Päinvastoin. Itse asiassa kaikki 8  silloin oli 8 eduskunta-
puoletta, nykyään on 1 lisää hetken aikaa, ennen kuin poistuu taas
tekivät yhdessä sote-uudistusta ja sopivat yhdessä jatkavansa sitä vaa-
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lituloksesta riippumatta vaalien jälkeen. Jos näin olisi toimittu, kuten sil-
loin sovittiin, meillä olisi jo sote-uudistus. Sellainen sote-uudistus, joka
varmasti tyydyttäisi valtaosaa täälläkin olevasta väestä. Halusin vain
korjata, kun on julkinen kokous, tällaisen väärän väitteen, että täällä jo-
ku haluaisi aloittaa nollapisteestä, ja sen vuoksi pitäisi huono uudistus
viedä läpi, vaikka tekijätkin tietävät sen huonoksi.
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