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Etelä-Pohjanmaalla

KOKOOMUKSEN SYDÄN ON OIKEALLA JA IHMISEN PUOLELLA. EteläPohjanmaalla palveluita tulee uudistaa ihmisten ehdoilla ja tasapuolisesti kaikki
maakunnan alueet huomioon ottaen. Emme tarvitse lisää byrokratiaa, vaan
järkevämpää tekemistä ja resurssien viisasta käyttöä. Palvelujen on oltava kaikkien
saavutettavissa ja palveluiden tulee vastata asukkaiden tarpeita. Kokoomuslaisessa
palvelukentässä julkinen toimija, yritykset, kansalaisjärjestöt ja pienyrittäjät
toimivat toisiaan täydentävinä toimijoina. Meille monituottajamalli on keino
parantaa hoitoon pääsyä ja antaa ihmisille vapaus valita sopivin palveluntuottaja.
HALUAMME, ETTÄ KAIKKI POHJALAISEN SAAVAT LÄHIPALVELUNSA YHDEN
LUUKUN PERIAATTEELLA JA OIKEA-AIKAISESTI ASUINPAIKASTA RIIPPUMATTA.
Palveluissa täytyy päästä eroon resursseja hukkaavasta ihmisten pallottelusta
paikasta toiseen. Kehittyneellä palveluihin ja hoitoonohjauksella pystytään
saavuttamaan merkittävää parannusta niin palveluiden tasoon kuin varojen
järkevään käyttöön. Sairaana jonottaminen on raskasta, eikä jonoissa parane
kukaan. Siksi palveluketjujen on toimittava alusta loppuun aukottomasti.
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ERITYISESTI PERUSTASON PALVELUITA KUTEN TERVEYSKESKUKSIA, NEUVOLOITA JA HOIVAKOTEJA TULEE LÖYTYÄ LÄHELTÄ IHMISTÄ. Palveluverkostoa tulee
täydentää uudenlaisilla palveluille, joita voivat olla esimerkiksi kiertävät palvelut
sekä uudenaikaiset digitaaliset sovellukset.
Erikoissairaanhoidossa tärkeintä on palveluiden korkea taso ja saatavilla on oltava
paras mahdollinen osaaminen.
Kokoomus haluaa jatkossakin panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Tätä työtä
jatkamme hyvinvointialueella ja kunnissa yhdessä järjestöjen kanssa.
ÄÄNI KOKOOMUKSELLE ON NÄISSÄKIN VAALEISSA ÄÄNI VASTUULLISELLE
TALOUDENPIDOLLE. Me emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun
talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai velkaantuminen
kiihtyy. Kokoomus sanoo ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

Kokoomuksen tavoitteena on Etelä-Pohjanmaa,
jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme,
että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että
rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön
palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden
on toimittava saumattomasti yhteen.

Kansallisen Kokoomuksen
koko vaaliohjelma osoitteessa
www.kokoomus.ﬁ
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Ei hyvinvointia ilman

2 Noora

3 Antti

Ahokas

ahopelto

8 SANNA
FÖRSTI

9 MARKO

14 Viljami
Kallio

Sairaanhoitaja
Seinäjoki

Opinto-ohjaaja
Isokyrö

Opiskelija,
lähihoitaja
Seinäjoki

4 Mikko
Aila

5 Riina

Toiminnanjohtaja
Seinäjoki

10 VELI-MATTI
HAKALA (sit.)

Palomestari evp,
insinööri (AMK)
Seinäjoki

15 Heikki
KANGAS

Sähköasentaja,
muusikko
Evijärvi

HAKALA

Yrittäjä
Seinäjoki

6 LIISA
Ala-Käkelä

7 TIINA

11 KYÖSTI

12 JUKKA

13 Kirsi

HÄRKÖNEN

joensuu

JÖNKKÄRI

16 Jari

17 Mauri

18 Reija

19 Johanna

Kankaanpää

KANKAANPÄÄ

KASKIMÄKI

keski-jyrä

Maanviljelijä
Seinäjoki

Erikoislääkäri
Seinäjoki

ala-huikku
Ylioppilas,
sisällöntuottaja
Ilmajoki

Erityisluokanopettaja
Alavus

Taksinkuljettaja
Isojoki
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Kauppatieteiden
maisteri
Kurikka

Insinööri (AMK),
agrologi
Alajärvi

Yrittäjä,
kiinteistönvälittäjä
Ähtäri

AlA-RANTALA

Palveluyksikön johtaja
Kauhava

Johtava asiantuntija,
MMM
Karijoki

Koulunjohtaja, KM
Seinäjoki

20 Sami
keskinen

Palomies, rakennusmestari (AMK)
Kurikka

21 Riitta
koivula

Yrittäjä,
perheterapeutti
Kauhajoki

22 KYÖSTI

23 HANNA-

24 Sami

KOIVUNIEMI

MARIA
KORTESOJA

KUULA

25 Matti
Kuvaja

Lähihoitaja,
tradenomiopiskelija
Kurikka

Toimitusjohtaja
Lapua

Erikoissairaanhoitaja,
ensihoitaja
Lapua

Sosiaalineuvos,
yrittäjä
Seinäjoki

26 Elina

27 Tuomas

28 Helena

29 Jarmo

30 Jari

31 julia

KÄRNÄ

lahdenperä
Nuoriso-ohjaaja,
yrittäjä
Kauhava

lahtinen

Terveys- ja
hyvinvointijohtaja,
vs. vapaa-aikapäällikkö
Lapua

latvala

Anestesiasairaanhoitaja,
päätoiminen
luottamusmies
Kurikka

latvala

lehtinen

32 JESSE
LUHTALA

33 Liisa

34 Tanja

37 anna-liisa

malinen

35 Riitta
MaunulaCraycroft

36 Nuppu

lähdesmäki

maunumaa

myllymäki

41 urpo

42 viivi

43 Jarkko

paananen

pajasmaa

panu

Infektioylilääkäri
Seinäjoki

Yrittäjä
Seinäjoki

Liikuntaneuvos,
yrittäjä
Seinäjoki

38 Heli

39 Toni

myllymäki

nevanperä

Yksikönjohtaja
Seinäjoki

Logistiikkapäällikkö
Teuva

44 Henna-Maija 45 Pasi
Pihlajaniemi
POukka
Viittomakielen tulkki,
toimitusjohtaja
Ilmajoki

Yrittäjä, KTM
Ähtäri

Rehtori
Kauhava

40 Anne
niemi (sit.)

Yrittäjä
Seinäjoki

46 Jaakko
Pukkinen

Pelastusjohtaja,
insinööri (AMK)
Isokyrö

Liikunnan ja
terveystiedon lehtori
Kauhajoki

Opettaja,
eläkeläinen
Kauhajoki

Yrittäjä
Alavus

Fysioterapeutti (AMK),
yrittäjä
Lapua

Verosihteeri,
opiskelija
Seinäjoki

47 Rami Puro 48 kai

Opettaja
Soini
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pöntinen

Yrittäjä,
maakuntaneuvos
Lapua

Virkailija
Kurikka

Eläkeläinen,
yrittäjä
Kurikka

Rakennusinsinööri,
rakennustarkastaja
Seinäjoki

49 Niclas
Pöytälaakso
Asiakkuuspäällikkö
Ilmajoki

53 Pertti

54 Juho

Maatalousyrittäjä,
agrologi (AMK)
Lapua

52 olli
rantala

Analyytikko, ITpalveluhallinnan
ammattilainen
Alajärvi

Rantaniemi

Raumanni

55 AnnaMaija renko

56 ANNU
RIDANPÄÄTAITTONEN

57 Outi

58 Paula

61 Janne

RISIKKO

59 Anneli
Saarinen

60 Harri

Rintamäki

Salonen

Sankelo

62 Susanna

63 Vesa
Takala

64 Satu

67 jussi
vaahtoniemi

50 Harri
Rajakorpi

51 Lasse
Rajala

Lastenkirurgian
ylilääkäri
Seinäjoki

Liikunnanopettaja,
LitM
Kuortane

Suokko

Ensihoitaja (AMK)
Lapua

68 Riikka
Varila

Maatalousyrittäjä,
toiminnanjohtaja
Kuortane

Soteintegraattori,
sosionomi (AMK)
Alavus

Insinööri (AMK)
Kurikka

Kansanedustaja,
terveystieteiden
tohtori
Seinäjoki

Erityisasiantuntija,
VTM
Seinäjoki

Metsätalousyrittäjä
Ilmajoki

Erikoislääkäri,
yrittäjä
Kurikka

Erikoiseläinlääkäri
Kauhava

Kansanedustaja,
kasvatustieteiden
maisteri
Kauhava

Työkykykoordinaattori
Teuva

65 Keijo
Tauriainen

66 Tapani

Yrittäjä
Kauhava

Hallintojohtaja
Seinäjoki

Lähihoitaja, ensihoito
Kauhava

Ylikonstaapeli
Lapua

69 Minna

70 MAArit
vinni

71 Raimo

72 Sami YlI-

VIstbacka

Rahnasto

73 SATU
YLisiuruahemminki

vienola (sit.)
Kuntoutusjohtaja
Seinäjoki

Tamsi

Kehittämispäällikkö,
HTM
Seinäjoki

Varatuomari,
valtiopäiväneuvos
Alajärvi

tuominen

Agrologi,
maanviljelijä
Kauhajoki

Lakiasiainjohtaja, VT
Seinäjoki

K O KO O M U K S E N E H D O K K A AT
74 Ilmari

ETELÄ-POHJANMAALLA

Ylä-Autio
Varatuomari,
liikuntaneuvos
Seinäjoki
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YHTEISTYÖLLÄ JA
VAPAUDELLA VALITA
NOPEAMMIN HOITOON.
Jo nykyisellään sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan yhteistyössä yritysten ja
kansalaisjärjestöjen kanssa. PITKÄAIKAINEN KOKEMUS ON OSOITTANUT, ETTÄ
JULKISEN PALVELUNTUOTTAJAN LISÄKSI TARVITAAN TÄYDENTÄVIÄ TOIMIJOITA
YKSITYISELTÄ SEKTORILTA. Haluamme lisätä ihmisten mahdollisuutta valita
yksityisiä toimijoita kuten yrityksiä, pienyrittäjiä ja eri yhteisöjä palveluidensa
tuottajiksi.
Kokonaisuudistuksessa integroidaan ensimmäistä kertaa sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä perustaso ja erikoissairaanhoito yhdelle toimijalle - hyvinvointialueelle.
SAUMATON PALVELUKOKONAISUUS JA -KETJUT OVAT KAIKEN KESKIÖSSÄ,
JOTTA IHMINEN SAA OIKEAT PALVELUT OIKEAAN AIKAAN.
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisäämiseksi tarvitaan mm. ostopalvelusopimuksia, palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia. Onnistuneella
yhteispelillä ihmiset saavat nopeammin tarvitsemansa palvelut ja voivat itse valita
lähi- ja kotipalveluita, kiertäviä liikkuvia palveluita, kotiin tuotavia palveluita tai
vaikkapa etäyhteyksin tarjottavia palveluita. Näillä keinoilla voidaan vapauttaa
resursseja asiakkaan kohtaamiseen ja välttää tarpeettomia päivystyskäyntejä.
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa haastavissa olosuhteissa. Hoitovelkaa
on pandemian aikana kertynyt liian paljon eri palveluissa. Esimerkiksi suun
terveydenhuollossa on valtakunnallisesti koronan alkamisen jälkeen jäänyt
lähes miljoona hammaslääkärikäyntiä tekemättä ja erikoissairaanhoidossa
yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä on tuplaantunut. Hoitovelan
purkamiseksi on tehtävä kaikki voitava esimerkiksi palveluseteleiden
käyttöä laajentamalla ja ostopalveluita hyödyntämällä. Tämä myös
säästää yhteiskunnan varoja ennaltaehkäisemällä raskaampien ja
kalliimpien hoitojen tarvetta.
HYÖDYNTÄISIMME ESIMERKIKSI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUISSA NS. HENKILÖKOHTAISTA BUDJETTIA, jota asiakas voi käyttää sovittujen
reunaehtojen puitteissa toimintakykyä edistävien ja
arkea helpottavien palveluiden hankkimiseen.
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ARJEN
TURVALLISUUS
ON PERUSOIKEUS
Suomalaiset ovat voineet luottaa siihen että kun hätä on suurin, niin ensihoito- ja
pelastuspalvelut ovat nopeasti ja ammattitaitoisesti saatavilla. Pelastusalan ammattilaiset ovat usein ensimmäisiä, jotka kohtaavat kiireellistä apua tarvitsevan ihmisen.
MEILLE ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HYVINVOINTIALUEITA RAKENNETTAESSA PELASTUSPALVELUIDEN ASEMA ON VAHVA, eivätkä ne hyvinvointialueita rakennettaessa
jää sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon. Pelastuspalvelut on edelleen tuotettava
laadukkaasti ja yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa. On välttämätöntä, että
pelastustoimen toimintavalmius ja avun saanti varmistetaan niin kaupungeissa kuin
maaseudulla.
Hyvinvointialueen pelastustoimessa sopimuspalokunnat toimivat yhdessä
ammattihenkilöstön rinnalla. Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä
pelastuspalveluiden yhteistyötä, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti. Sopimuspalokuntien asema on turvattava ja ensihoidossa hyödynnettävä
myös yksityisiä palveluntuottajia
HUOLEHDIMME SIITÄ, ETTÄ PELASTUSTOIMEN RESURSSIT PYSYVÄT JATKOSSAKIN RIITTÄVINÄ. Kokoomukselle on tärkeää, että pelastustoimi ei jää irralliseksi
saarekkeeksi hyvinvointialueen organisaatioon. Pelastus- ja ensihoitopalveluiden
yhteistoiminnasta on otettava kaikki hyöty irti.

Kokoomuksen tavoitteena on Etelä-Pohjanmaa, jossa ihmiset
voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti
hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön
palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveysja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

8

ETELÄ-POHJANMAALLA
HENKILÖSTÖ VOI HYVIN
HYVINVOINTIALUEEMME ON OLTAVA INNOSTAVA JA KANNUSTAVA TYÖPAIKKA
ERI ALOJEN AMMATTILAISILLE. Henkilöstön ammattitaitoa tulee kehittää ja
ylläpitää jatkuvalla koulutuksella ja työtä tehdään tarvittaessa moniammatillisissa
tiimeissä.
Henkilöstöpolitiikkaan panostaminen ja hyvä johtaminen ovat keskeiset tavoitteet.
Suuressa organisaatiomuutoksessa henkilöstöä ei saa unohtaa, vaan heidän on
oltava mukana kehittämässä omaa työyhteisöään ja heitä on kuunneltava herkällä
korvalla. Jaksamista tukemalla, osaamista ja urapolkuja kehittämällä ja työnkierron
mahdollistamisella lisätään työssäjaksamista.
Hyvinvointialueella tarvitaan korkeatasoista osaamista ja riittävästi käsipareja
palveluiden tuottamiseen. VETOVOIMAISUUTEMME VARMISTAMISEKSI TARVITAAN HYVÄÄ JOHTAMISTA, TYÖN VAATIVUUTTA VASTAAVA PALKKAUS JA
HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMISTA.
Rekrytoidaan tarvittaessa myös ulkomailta sosiaali- ja terveysalojen koulutettuja
työntekijöitä. Varmistetaan heille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen
hallinta. Varmistetaan, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalalle valikoituvat aina
soveltuvimmat henkilöt.

SENIOREISTA
PIDETÄÄN HYVÄÄ HUOLTA
Jokainen seniori on yksilö, siksi palveluiden tarjonnassa ja järjestämisessä on lähdettävä senioriasiakkaan yksilöllisistä tarpeista. Arjen
palveluja, hoitoa ja hoivaa on saatava tarpeiden mukaisesti ja
ajoissa ilman viiveitä.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää kotona asumista tukeviin
palveluihin, kotihoitoon, kuntoutukseen, ympärivuorokautisen hoivan laatuun ja saatavuuteen. Tieto ja
luottamus siitä että palvelut ovat saatavilla lisäävät
arjen turvallisuutta myös senioreilla.
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NUORTEN PALVELUT
PIDETTÄVÄ LÄHELLÄ
Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla. Varhaisella avulla
pystymme välttämään arjen ongelmien kärjistymisen ja auttamaan nuorta ajoissa.
Kokoomus haluaa lisätä opiskeluhuollon resursseja. Pidämme jatkossakin opiskeluhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut lästen ja nuorten arjessa kouluissa ja
oppilaitoksissa.

DIGITALISAATIOSTA APUA
PALVELUIDEN TUOTTAMISEEN
DIGITALISAATION MAHDOLLISUUDET HELPOTTAVAT SEKÄ ASIAKASTA, ETTÄ
AMMATTILAISEN TYÖTÄ. Ajasta ja paikasta riippumaton asiointi nopeuttaa
palveluprosesseja sekä lisää turvallisuutta. Palveluiden sähköistäminen ja digitaaliset järjestelmät vapauttavat ammattilaisten aikaa varsinaiseen asiakastyöhön sekä
säästää kustannuksia.
Digitaalisten palveluiden edistämiseksi tulee hyvinvointialueen kiinnittää erityistä
huomiota palvelujen saavutettavuuteen, helppokäyttöisyyteen sekä tarvittaessa
käytön opastukseen. Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja
selkokielisiksi sekä myös esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille henkilöille
saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.
HYVINVOINTIALUEEN POTILAS- JA ASIAKASTIETOJÄRJESTELMIEN TULEE OLLA
ALUEELLISESTI YHDENMUKAISIA JA TIETOTURVALLISESTI TOTEUTETTUJA. Nämä
ovat edellytyksiä muun muassa sille, että etävastaanottoja ja erilaisia liikkuvia
palveluita voidaan toteuttaa lähellä asiakasta. Moninaiset ja huonot järjestelmät
kuormittavat työntekijöitä ja aiheuttavat tietokatkoksia.
Digitaliset järjestelmät mahdollistavat myös välittömän asiakaspalautteen keräämisen heti asiakaskäynnin jälkeen ja auttavat näin palveluiden kehittämisessä ja laadun
parantamisessa.
Digitaalisten palveluiden lisäämisen rinnalla on pidettävä huoli, että kaikki pidetään
mukana ja aina tulee olla tarjolla palveluita myös perinteiseen malliin.

10

VAMMAISPALVELUJEN
VASTATTAVA YKSILÖIDEN TARPEITA
Kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat on huomioitava kaikessa palveluiden
järjestämisessä sekä hankinnassa. Hyvinvointialueiden on pidettävä huoli riittävästä
erityisosaamisesta kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös vammaispalveluissa tulee ottaa huomioon
palveluiden saatavuus kohtuullisten etäisyyksien päästä. Palvelutarjontaa tulee
monipuolistaa palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönotolla.
Hyvinvointialueilla tarvitaan vaikuttamisen väyliä. Vammais- ja vanhusneuvostoa
on kuultava herkällä korvalla palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä.

TERVE TALOUS ON
TULEVAISUUDEN TURVA
Hyvinvointialueiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi valtiolta. Lakisääteiset
asiakasmaksut säilyvät edelleen ja ne ovat osa hyvinvointialueen tuloja.
Hy v i nvo i n t i a l u e i d e n ve ro t u s o i ke u d e s t a k äyd ä ä n kova a ke s k u s t e l u a .
Hallituspuolueet ovat ajaneet suomeen kolmatta verotuksen tasoa maakuntaveroa.
KOKOOMUS VASTUSTAA TIUKASTI MAAKUNTAVERON KÄYTTÖÖNOTTOA.
Suomalaisen työnverotuksen taso on jo nykyisellään liian korkealla eikä työntekijän
kukkarolla tarvita yhtään uutta verottajaa. Ääni kokoomukselle on selkeä ei maakuntaverolle.
Hyvinvointialueelle siirtyy merkittävä määrä kuntien kiinteistöjä ja omaisuutta.
Ensimmäisellä valtuustokaudella tulee tehdä kattavat selvitykset kiinteistöjen
korjausvelasta ja tulevaisuuden tarpeista.
TUHLAILULLE EI OLE SIJAA HYVINVOINTIALUEELLA. Varat
tulee käyttää mahdollisimman viisaasti ja kustannustehokkaasti. Viisasti johdetulla hyvinvointialueella samalla rahalla
saadaan laadukkaat palvelut useammalle. Pitkällä tähtäimellä näin kertyy sekä asiakkaille että yhteiskunnalle
merkittäviä hyötyjä.
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Ja maalaisjärki
MAALAISJÄRKI ON IKIAIKAINEN suomalainen voimavara, joka toimii
kaikkina aikoina. Sillä ei ole maantieteellistä osoitetta, eikä postinumeroa. Parhaimmillaan se ylittää alueelliset rajat valonnopeudella. Se
rakastaa ratkaisuja, vihaa turhan tekemistä ja tärkeilyä. Se ei usko, että
uusi hallintokerros tai mitkään muutkaan seinät parantavat ketään. Se
tietää, että jonot eivät lomakkeilla lyhene.
MAALAISJÄRKEÄ KÄYTTÄMÄLLÄ asiat tuppaavat ratkeamaan, monet
hössötykset jäävät hössöttämättä. Toimiva hoiva ja turva kaipaavat
enemmän järkeä ja sydäntä kuin poliittista byrokratiaa.

www.pohjanmaankokoomus.ﬁ
www.kokoomus.ﬁ/aluevaalit

