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MATALAN KYNNYKSEN MIELENTERVEYS-
PALVELUITA TARVITAAN

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsee yhä useampi 
nuori ja yhä useampi on myös työkyvyttömyyseläkkeellä 
mielenterveyssyistä. 

Tarvitaan lisää matalan kynnyksen palveluita ja riittävät 
koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut koululla. KD ha-
luaa, että kouluterveydenhuollon tarkastukset sisältävät 
myös mielenterveyden ammattilaisen tapaamisen. Per-
heille on annettava opastusta mielenterveyspalveluihin. 
Näin vältetään lastensuojelun asiakkuus.

PARAS TAPA HILLITÄ KUSTANNUKSIA

Parasta on panostaa lähipalveluihin, nopeaan hoitoon 
ja palveluihin pääsyyn, sujuviin hoitoketjuihin ja ennalta-
ehkäisyyn.

Hoitorästit maksavat enemmän kuin ajoissa annettu hoi-
to. Ankaran työn tehneestä hoitohenkilökunnasta on pi-
dettävä huolta ja siihen tarvitaan rahaa.

VAIKUTA NYT - MUISTA ÄÄNESTÄÄ!

Äänestä nyt, sillä ensimmäiset aluevaltuustot päättävät 
strategiasta, lautakunnista ja hallintosäännöstä. 

Varsinais-Suomessa KD:llä on 98 ehdokkaan täysi lista, 
mm. terveys- ja sosiaalisektorin 
ammattilaisia ja omaishoi-
tajia, opettajia ja muita 
kasvattajia, yrittäjiä, 
talouden ja hal-
linnon ammat-
tilaisia. Valitse 
päättäjä, jolla on 
arvot, asenne ja 
asiantuntemusta 
– valitse kristillis-
demokraatti!

Sari Essayah
kansanedustaja, 
Kristillis-
demokraattien 
puheenjohtaja
sari.essayah@
eduskunta.fi

HYVINVOINTIA 20 MILJARDILLA

Sote-uudistuksessa alueille siirtyy kunnilta sote- ja pelas-
tustoimi. Hyvinvointialueet saavat valtiolta
rahoituksen, joka on vähennetty kuntataloudesta.

PALVELUIDEN PAREMPI SAATAVUUS JA 
SAAVUTETTAVUUS

KD haluaa terveemmän Suomen, jossa panostetaan en-
naltaehkäisyyn, nopeaan palveluihin
pääsyyn, henkilöstön hyvinvointiin ja tiedolla johtami-
seen. 

Hyvinvointialueen palveluntuottajaksi on valittava paras 
ja kustannuksiltaan järkevin toimija. Julkinen sosiaali- ja 
terveydenhuolto tarvitsee yksityisiä palveluntuottajia ja 
kolmatta sektoria.

HYVINVOINTIALUEISTA EI 
PIILOPUOLUETUKIA

Suuret puolueet haluavat jakaa satoja tuhansia euroja 
omille valtuustoryhmilleen alueen budjetista. Hyvinvointi-
alueet eivät saa maksaa piilopuoluetukea.

KAIKISTA KUNNISTA EDUSTUS ALUEHAL-
LINTOON

Hyvinvointialueilla noin puolet äänistä annetaan alueen 
keskuskaupungissa. Iso osa Suomen kunnista jää ilman 
omaa edustajaa aluevaltuustoissa.

KD:n mielestä monipuolinen lautakuntarakenne takaa, 
että kaikista kunnista saadaan edustus aluehallintoon. 
Palveluverkosta ei pidä päättää yksinkertaisella enem-
mistöllä.

OIKEUS ASUMISEEN JA HOIVAAN 
OMASSA KUNNASSA

Aluevaalit ovat arvovaalit. Maaseudulla pelätään, että 
vanhusten ja vammaisten palveluasumista keskitetään 
suuriin yksiköihin eli kauas omaisista. KD puolustaa kaik-
kien oikeutta asua ja saada hoivaa omassa kotikunnassa.

OMAISHOITAJILLE PAREMPI TUKI

Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yh-
tenäistää ja pienien tukien on oltava verovapaita. 
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Sote-servicen handlar om smidighet, hälsa och trygghet 
i allas vår vardag. Alla bör garanteras rätten till snabb 
och flexibel vård, oavsett om det handlar om en olycka, 
en långvarig sjukdom eller utmaningar i det psykiska väl-
befinnandet. 
 
Kristdemokraterna är beredda att i de nya välfärdsområ-
denas fullmäktige försvara närservicen och fatta beslut 
om högklassig och effektiv vård tillgänglig för alla. So-
cial- och hälsovårdstjänster bör vara tillgängliga i form 
av närservice i olika delar av välfärdsområdet, inte bara 
på centralorter. En människa får inte kastas hit och dit. 
Man bör få vård på nära håll och utan att köa. 
 
Vårdkedjorna måste vara smidiga – rätt tjänst måste ges 
i rätt tid, även när det gäller krävande specialistvård. 
God vård implementerar en modell med fyra garantier: 
utomhusgaranti, måltidsgaranti, hygiengaranti och ge-
menskapsgaranti.

Välfärdsområdena behöver företag och organisationer 
som samarbetspartner för att tillhandahålla tjänster för

invånarna. Genom smart, offentlig upphandling främjas 
sysselsättningen och livskraften i den egna regionen. Ser-
vicekuponger ökar kundens valfrihet. Det värdefulla ar-
bete som utförs av medborgarorganisationer, församlin-
gar och frivilliga aktörer stödjer den offentliga servicen.
 
Sist men inte minst, reformen bör leda 
till en bättre integration av 
social- och hälsovården 
så att vårdkedjan fun-
gerar från baby till 
åldring.

Peter Östman
Riksdagsledamot
1 Viceordförande 
Kristdemokraterna

HÖGKLASSIG VÅRD FRÅN 
BABY TILL ÅLDRING

Olen Terhi Asikainen, kolmen lapsen 
äiti ja yhden lapsen isoäiti. Asun 

Naantalissa nuorimman lapseni kans-
sa. Työskentelen sairaanhoitajana.

Harrastan blogin pitämistä, käsitöitä 
ja urheilen satunnaisesti.

Sydäntä lähellä on oma perhe ja 
ihmisläheinen työ.

Olen 56-vuotias perusturkulainen pastori 
ja teologian tohtori, yhden vaimon mies, 

kolmen lapsen isä ja kuuden lapsen taata. 
Kuntapolitiikassa olen ollut mukana noin 
20 vuotta kaupunginvaltuutettuna, ja eri-
näisissä lautakunnissa tutuiksi ovat tulleet 

lähinnä sivistysalan kysymykset. Olen 
toisen kauden kirkolliskokousedustaja ja 

tulevaisuusvaliokunnan jäsen.

Dipl.ins., tekn.lis., Turun Henrikin seu-
rakunnan srk.neuv. j. Ennaltaehkäisyl-

lä ja riittävän nopealla palveluihin 
pääsyllä hillitään tarvetta kalliisiin 

erityispalveluihin. Nuorten mielenter-
veystyöhön ja vapaaehtoiseen liikun-
tatoimintaan enemmän voimavaroja. 

Liike on lääke ja ehkäisee monia 
sairauksia. Elämä on lahja.

Tarkastusltk. jäsen Salossa (ed. vaalikau-
si), paneutuminen sosiaali- ja terveyssek-

torin toimintaan ja ongelmiin. YO-laskenta 
merkonomi, liikealan ammattilainen 

(isossa perheen yrityksessä, toimipisteitä 
usealla paikkakunnalla Uudellamaal-
la), kiinteistönvälittäjä. Alk.per.rotujen 
säilyttyjä, asioihin paneutuva ja tutkiva, 

sitoutumaton ja hallitusosaaja.



Olen koko ikäni liikkunut, kannustan myös työkseni ihmi-
siä liikkumaan ja näen kuinka paljon liikunta saa pelkkää 
hyvää aikaan. Liikunta on lääke, se on minun ja KD.n 
teesi, jota kannattaa tukea.

Mitä siis on tehtävissä? Hyvinvointialueiden pitää pyrkiä 
ennalta ehkäisemään sairauksia. Liikunnan lisääminen, 
liikkumiseen kannustaminen ja sen tukeminen ovat tee-
moja, joita minä valtuutettuna pyrkisin edistämään.

Liikunta auttaa useiden pitkäaikaissairauksien, kuten val-
timotautien, lihavuuden, diabeteksen, tuki- ja liikuntae-
linten sairauksien, keuhkoahtaumien, masennusoireitten, 
sekä useiden syöpien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntouk-
sessa.

Lyhyesti, liikunta lisää hyvinvointia ja tuo energiaa. Työ-

teho myös tutkitusti paranee liikunnan myötä. Olen huo-
lissani ihmisten passiivisesta suhtautumisesta liikuntaan. 
Mielestäni ihmisiä pitäisi enemmän kannustaa liikku-
maan ja järjestää liikuntamahdollisuuksia kaikille. Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialue voisi olla tässä esimerkkinä. 

Aina joka asiassa haetaan säästöjä, mutta liikunta ei saa 
olla säästökohde. Jos ihmiset saataisiin liikkumaan ny-
kyistä enemmän, säästöt laskettaisiin miljardeissa. Liikku-
va ihminen kun tarvitsee vähemmän terveydenhoitopal-
veluita ja sairauslomia, ja liikkuvan ihmisen työteho on 
varmasti parempi kuin liikkumattoman
.
Liikunta siis on lääke, halpa sellainen.

Annemari Kiekara
yrittäjä ja valmentaja, Koski tl

LIIKUNTA ON LÄÄKE

Olen somerolainen terveydenhoi-
toalan ammattilainen. Kokemusta 
on kertynyt neljän vuosikymmenen 

aikana sairaanhoidosta, vanhustyös-
tä sekä päihde- ja mielenterveysalal-
ta. Sen vaan sanon, että olemassa 
olevat ja hyvin toimivat palvelut on 
säilytettävä Somerolla. Maakunta-
matkailu sopii terveille, ei sairaille!

Olen 19-vuotias turkulainen opiskelija. 
Nuorten ääni tulee saada kuuluviin 
aluevaltuustoissa. Haluan huolehtia 

siitä, että tulevalla hyvinvointialueella 
sotepalveluiden saatavuus ja saavu-

tettavuus turvataan ja ennaltaehkäise-
vään hoitoon panostetaan. Sydäntä 

lähellä on oma perhe ja ihmisläheinen 
työ.

Merikapteeni (eläk.). Oikeustaistelija, 
jonka päätavoite on muuttaa oikeus-
käytäntöä niin että yksilön oikeudet 
tulevat paremmin huomioiduksi tasa-

vertaisesti instituutioiden, kuten vakuu-
tusyhtiöt, pankit jne. kanssa. Luonto, 

meri ja ulkoilu lähellä sydäntä.

Olen tehnyt vapaaehtoistyötä ruo-
ka-avussa 14 vuotta ja nähnyt kasva-
van avun tarpeen. Kolmas sektori on 

tärkeä, arvokas yhteistyökumppani so-
tessa. Mielenterveys, päihde, köyhyys, 

nuoriso, lapset ja erilaiset fyysiseen 
terveyteen liittyvät järjestöt ovat yhteis-
kunnalle edullinen ja inhimillinen tapa 

auttaa kansalaisia.

Vuosikymmenien kokemus mm. 
TYKS-valtuuston, Kaarinan 

sote-lautakunnan ja terveyskeskuksen 
valtuuston ym. jäsenenä.



Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. 
Uudistuksen toivoisi tarkoittavan vaikeavammaiselle 
parempaa hoitoon pääsyä ja joustavampaa vammais-
palvelulakia. Em. laki koskee monen ihmisen arjessa 
välttämättömiä perusasioita, kuten kodin ulkopuolella 
liikkumista tai kotona selviämistä.

Liikuntavammaisena työtätekevänä toivon, että hyvin-
vointialue voisi ottaa käyttöön joustavampia käytäntöjä 
sekä ideoita edellisen hallituksen SOTE-uudistuksesta. 
Henkilökohtainen budjetti olisi yksi esimerkki. Henkilö-
kohtaisessa budjetoinnissa vammaisella olisi oma rää-
tälöity vuosibudjetti, joka tietysti kattaisi kaikki hänen 
palvelumenonsa ja pohjautuisi ajantasaiseen palvelutar-
peeseen.

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa tuki voidaan kohden-
taa parhaiten vaikuttavaan tukeen. Tällöin jonkun vam-
maisen kohdalla tuki voisi kohdistua esim. auton hankin-
taan ja käyttöön. Henkilön arki helpottuisi tehokkaasti. 
Työnteko ja kotona asuminen voisivat jatkua kustannuste-
hokkaasti mahdollisimman pitkään.

Tarvitsemme uusia toimintamalleja selvitäksemme SO-
TE-menojen kasvusta. Henkilökohtainen budjetti olisi 
tapa tehostaa palvelujen hyötyjä arjessa ja tuottaa sääs-
töjä hyvinvointialueelle. Elämänlaatu vaikeavammaisilla 
paranisi palveluiden vastatessa parhaiten tarvetta.

Mika Ratilainen
myyntineuvottelija, 
eläkeläinen
Naantali

TARVITSEMME UUSIA 
TOIMINTAMALLEJA

Olen 58-vuotias laivanrakennuksen 
LVI-suunnittelun projektipäällikkö ja 

tiimivetäjä. Asun Kaarinan Littoisissa. 
Perheeseeni kuuluvat aviovaimo sekä 

18-vuotias abiturientti. Haluan olla 
mukana luomassa hyvinvointialueen 

sujuvaa ja turvallista arkea.
Jokainen meistä ansaitsee hyvää ja tur-
vallista hoitoa syntymästä kuolemaan.

Toimin useissa seurakunnan luottamusteh-
tävissä. Haluan edistää lasten ja nuorten 

hyvinvointia. Myös mielenterveystyöhön, pe-
lastuspalveluun ja vanhustyöhön tarvitaan 

panostusta. Olen vanhustyössä vapaaehtoi-
sena ja ymmärrän heidän vaikeuksiaan. Mi-
nua ohjaavat Jeesuksen sanat: Minä annoin 
teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä 

minä tein teille.

Olen pastori, jolle on tuttua sekä lasten, 
nuorten, perheiden, vanhusten ja vam-

maisten elämä ja avuntarpeet. Palkallisena 
25 v sekä 10 v palkattomana olen ajanut 
heidän asioitaan siten, että apu ja hoito 

kohtaisivat tilanteen ja tarpeen. Tavoitteena 
kohtuus, lainmukaisuus ja avun saaminen 

perille epäkohtia ja ongelmia poistamaan! 
Kaikkien hyväksi!



Kohta aloittava Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarvit-
see yksityisiä yrityksiä ja kolmatta sektoria kumppanik-
seen. Esimerkiksi vanhusten asumispalveluista jo puolet 
tuotetaan yksityisen sektorin toimesta.

Yksityisen palvelutuotannon lisäksi on kansalaisjärjestöil-
lä merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä. Vapaaehtoisten tekemä työ esim. tukihenkilöinä 
tai vanhusten parissa tuo toimintaan huomattavaa lisä-
arvoa. Järjestöjen rooli on kirjattava hyvinvointialuestra-
tegiaan.

Hyvinvointialueen tulee toimia avoimesti ja tehdä kus-
tannuksistaan läpinäkyviä. Näin voidaan palveluja jär-
jestettäessä valita tuottajaksi paras ja kustannuksiltaan 
järkevin toimija.

Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen voi helposti joh-
taa pienempien yritysten karsiutumiseen. Kilpailutukset 
onkin ositettava niin, että alueen paikallisilla toimijoilla 
on aito mahdollisuus osallistua niihin. Kelan korvausjär-
jestelmää ei tule romuttaa. Nykyiselläkin korvaustasolla 
on merkitystä erityisesti silmälääkäri- ja gynekologipalve-
lujen käyttäjille.

Palvelujen hankkimisessa yksityiseltä sektorilta kannat-
taa ostopalvelujen lisäksi käyttää palveluseteleitä. Nii-
den avulla voidaan sekä turvata palvelujen saatavuutta 
alueella että lisätä asiakkaiden mahdollisuutta valita so-
piva palveluntuottaja.

Jukka-Pekka Kuokkanen
lääkäri, Lieto

HYVINVOINTIA JULKISEN JA 
YKSITYISEN YHTEISTYÖLLÄ

Olen 23-vuotias tietojenkäsittelytie-
teiden yliopisto-opiskelija, joka on 

erityisesti kiinnostunut teknologiasta, 
tekoälystä ja modernista kehityksestä 
ylipäätänsäkin unohtamatta kuiten-

kaan vankkaa arvopohjaa.

Tavoitteenamme olkoon terve, hyvin-
voiva ja moderni Varsinais-Suomi.

Olen 46-vuotias, naimisissa oleva 2 lapsen 
isä. Osaamisalueitani ovat vanhustyö, yrittä-
jyys, talous sekä lasten ja nuorten liikunta.

- Yrittäjyys on tuttua vanhuspalveluiden 
tuottamisen kautta.

- Yleisurheiluseuran valmentajana vuodesta 
2013 lähtien.

- Raision seudun KD:n puheenjohtajana.

Olen toiminut osuupankkiryhmässä 
36 vuotta, Loimaan 

kaupunginvaltuutettuna 4 vuotta, elin-
voimatoimikunnassa ja 
tarkastuslautakunnassa.



Vammautuessaan, sairastuessaan tai ikääntyessään ihmi-
nen tarvitsee auttajaa. Kun henkilö ei enää pysty itse 
huolehtimaan itsestään, joudutaan miettimään, ottaako 
vastuun laitos vai läheinen. Tilanne aiheuttaa suuren 
elämänmuutoksen monessa perheessä. Arkisetkin asiat 
pitää ajatella uusiksi, kun läheisestä tulee omaishoitaja. 
Tilanne on monella tavoin haastava: asioita pitää miettiä 
hoidettavan näkökulmasta ja hänen etunsa mukaisesti. 
Eteen tulee monia haasteita ja ongelmia, kun joudutaan 
ottamaan selvää yhteiskunnan tarjoamasta avusta ja sel-
vittämään, mistä apua voi ylipäätään saada.

Monelle perheelle aiheutuu myös taloudellisia ongelmia, 
kun omaishoitajaksi ryhtynyt ei saa enää palkkaa, ja 
omaishoidon tuki on minimaalinen. Kaupungin tai kun-
nan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt on oikeutettu 
omaishoidon tukeen, jota maksetaan arvokkaasta työs-
tä, jota hoitaja tekee lähimmäisensä hyväksi. Laissa on 
myös määrätty omaishoitajalle kuuluvista kuukausittai-
sista vapaapäivistä. Usein vapaapäivät jäävät kuitenkin 
pitämättä, kun läheiselle ei löydy sopivaa hoitajaa tai 
hoitopaikkaa.

Suomessa on tällä hetkellä arviolta 48700 omaishoito-

hoitosopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Kokonaan il-
man tukea omaistaan päätoimisesti hoitavia on maas-
samme kuitenkin lähes 350000 henkilöä. Tyypillisin 
omaishoitaja on lähiomainen, äiti, isä, aikuinen lapsi tai 
muu sukulainen.

Omaishoidon tuki on tällä hetkellä verollista tuloa, joten 
pienikin tuki pienenee entisestään ennen kuin se on hoi-
tajan tilillä. Mielestäni nyt maksettava tuki voisi olla ve-
rollista, mutta verotettavan summan tulisi olla korkeampi, 
ja sen tulisi myös kerryttää eläkettä. Kuntien ja kaupun-
kien tulisi ottaa omaishoitajat palkkalistoilleen ja huoleh-
tia heidän sosiaalikuluistaan ja veronpidätyksistä.

Omaishoitaja elää arkeaan hoidettavansa kanssa, ra-
kastaa ja välittää, kantaa vastuun ja pitää huolen, ohjaa
ja tukee hoidettavaa, auttaa ja hoivaa. Hän myös hoitaa 
käytännön asioita ja joko kuljettaa itse tai järjestää hoi-
dettavalleen kuljetuksia Omaishoitajan tehtävänkuva on 
laaja hänen auttaessa läheistään.

Taina Vuorio
KD Vakka-Suomen hallituksen jäsen ja 
KD:n liittohallituksen jäsen.

OMAISHOITO SÄÄSTÄÄ 
YHTEISKUNNAN VAROJA

Markkinointikonsultti, velka-asiantunti-
ja, oikeustaistelija. Erityisesti sydäntä 
lähellä velkaantuneiden auttaminen. 

Asiakasmaksulaki takaa vähävaraiselle 
helpotuksen ja jopa laskun kokonaan 
anteeksiannon sairaala- ja tk-maksuis-
ta. Aluevaaleissa on tärkeää saada 
päättäjiksi henkilöitä, jotka puolusta-

vat vähävaraisia ihmisiä.

Olen monessa liemessä keitetty 62-vuotias 
kahden lapsen äiti,

vapaaehtoistyössä sydämellä mukana. 
Kokemusta on myös erityislasten, ikäihmis-
ten ja vammaisten parissa toimimisesta. 
Sydämelläni ovat erityisesti tavalla tai 

toisella syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa 
olevat. Kolmas sektori on voimavara jota 
tulisi enemmän hyödyntää yhteistyössä.

Työssäni olen nähnyt ruohonjuuritasolta 
ihmiselämän kipukohtia. Avun saaminen on 
liian monen mutkan ja jonottamisen takana. 
Lasten ja nuorten nopea pääsy mielenter-
veyspalveluihin on turvattava. Ikäihmisten 
pääsy palvelujen pariin tehtävä helpom-

maksi. Nyt tarvitaan ihmisläheinen, lähellä 
saatavilla oleva ja heikoimmassa asemassa 
olevien puolesta toimiva hyvinvointialue.

Olen 69-v., 10 lapsen isoäiti ja kahden 
isoisoäiti. Kunnanvaltuustossa olen toiminut 
20 vuotta. Vapaaehtoistyötä teen vanhus-
ten parissa. Nopean avun saaminen so-

te-palveluissa on elinehto meille kaikille. Ha-
luamme kokea inhimillisen ja asiantuntevan 
kohtelun. KD tahtoo panostaa onnelliseen 
lapsuuteen sekä turvalliseen vanhuuteen. 

Siksi olen mukana.



Nuoret voivat huonommin kuin koskaan. THL:n mukaan 
joka neljännellä nuorella on jokin mielenterveyden häi-
riö. Samaan aikaan niin lastensuojelun sijaishuollossa 
olevien kuin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ole-
vien lasten ja nuorten määrä jatkaa kasvuaan. Lisäksi 
nuorten yksinäisyys ja uupumus ovat lisääntyneet. THL:n 
kouluterveyskyselyssä toisella asteella opiskelevista po-
jista 10% ja tytöistä 25% tuntee yksinäisyyttä.

Nuorten mielenterveydellinen oireilu oli arkea jo ennen 
pandemiaa, mutta korona on heikentänyt tilannetta en-
tisestään. Nyt vaaditaan ratkaisuja. Tarvitsemme terapi-
atakuun sekä yhden luukun aktiivisesti nuorille viestityt 
lähipalvelut. Koulukuraattorit ja psykiatrit on pidettävä 
kouluissa lähellä nuoria, jotta nuorelle taataan mahdolli-
suus tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Eikä järjestöjen paikal-
lisesti tarjoamaa varhaista tukea ja matalan kynnyksen 
apua saa unohtaa, vaan mahdollistaa ja korostaa. 

Tulevan aluevaltuuston on aika ymmärtää tilanteen vaka-
vuus. Nuorten mielenterveysongelmat ja ratkaisut niihin 
ovat kenties suurin yhteiskuntamme tulevaisuutta määrit-
tävä tekijä. Panostukset nuorten mielenterveyteen lisää-

vät kustannuksia nyt, mutta ovat pidemmällä aikavälillä 
sekä inhimillisesti että taloudellisesti viisaita. Esimerkik-
si OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöistä 
koituu nimittäin Suomelle vuosittain 11 miljardin kustan-
nukset.

Onkin siis sekä inhimillisesti 
että taloudellisesti sairas-
ta säästää nuorten mie-
lenterveydestä. Ilman 
hyvinvoivia nuoria ei ni-
mittäin ole hyvinvoivaa 
tulevaisuuttakaan.

Tommi Terä
KD Nuorten pääsihteeri
Turun KD:n 
puheenjohtaja

NUORTEN MIELENTERVEYS-
ONGELMAT VAATIVAT RATKAISUA

Olen paljasjalkainen, Heidekenilla 
syntynyt turkulainen.

Kristilliset arvot ovat minulle elämäni 
perusta, ja niille rakennan myös tämän 
ehdokkuuden. Olen ihmisenä rehelli-
nen, luotettava, oikeudenmukainen ja 
rohkea ja näillä arvoilla lupaan toimia 

myös valtuutettuna.

Olen 60-vuotias maskulainen varaval-
tuutettu. Perheeseeni kuuluu aviomies 
ja neljä lastamme perheineen. Haluan 
olla mukana vaikuttamassa terveys- ja 

sosiaalitoimen saavutettavuus sekä 
laatuun keskuskaupungin ulkopuolel-
la. Ensisijaisen tärkeää on huolehtia 

hoitoalan työntekijöiden riittävyydestä 
ja heidän jaksamisestaan.

Tulin Suomeen Romaniasta täihin 2010. 
Pari vuotta myöhemmin aloitin suomen 

kielen koulutuksen, jonka jälkeen suoritin 
talousrakennusalan perustutkinnon 2014. 

Vuonna 2017 valmistuin rakennusinsinöörik-
si ja pääsin heti vakituiseen työpaikkaan. 

Kannustan maahamuuttajia instegroitumaan 
yhteiskuntaan. Hyvinvoinnin ylläpito on 

myös tärkeeää.



Tämä nuorisopsykiatrin esittämä kysymys pysäytti minut 
Twitterissä vähän aikaa sitten. Osastolle päässyt nuori ei 
keksinyt enää syitä elää. Valitettavasti kaikki avuntarvit-
sijat eivät pääse hoitoon ajoissa. 

Viime aikoina on uutisoitu paljon lasten ja nuorten mie-
lenterveyden heikkenemisestä Suomessa, sama ongelma 
koskettaa myös varsinaissuomalaisia nuoria. Itse olen 
huolissani lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielen-
terveyspalvelujen saatavuudesta ja sen rahoituksesta 
alueellamme. Tuntuu siltä, että kunnat säästävät raha-
pulassaan sotepalveluista myös nuorten kustannuksella. 
Mielenterveysasiat eivät ole monia päättäjiä vaalien jäl-
keen kiinnostaneet. 

Opettajan työssäni olen huomannut, että monen nuoren 
mielenterveys on koetuksella eri syistä ja se vaikuttaa 
koulunkäyntiin. Nykyäänkin koulukuraattoreja ja -psyko-
logeja on liian vähän suhteessa apua tarvitsevien nuor-
ten määrään. Kun nämä palvelut siirtyvät hallinnollisesti
uusille hyvinvointialueille, täytyy huolehtia riittävistä re-
sursseista, tiedonkulusta ja vähentää sellaista byrokrati-

aa, joka vie ammattilaisten aikaa lasten ja nuorten koh-
taamiselta. Lasten ja nuorten kouluterveystarkastuksiin 
tulee lisätä psyykkisen hyvinvoinnin arviointi ja myös so-
te-henkilöstön jaksamisesta tulee huolehtia, jotta he py-
syvät alalla, jossa heitä kipeästi tarvitaan. Palvelut tulee 
myös säilyttää fyysisesti kouluilla, jotta avun hakeminen 
on nuorille mahdollisimman helppoa.

Annukka Kaatrasalo
lukion aineenopettaja, filosofian maisteri

MITÄ SANOISIT ITSEMURHAA 
POHTIVALLE NUORELLE?

Minun edustamallani hyvinvointi-
alueella ymmärretään yhdistysten ja 
järjestöjen merkitys hyvinvoinnin edis-
täjänä sekä palveluiden tuottajana. 
Yhdistysten edustajat tuovat tärkeää-
käyttäjäkokemusta hyvinvointialueen 
hallintoon. Kansalaisten todellisten 
tarpeiden huomioiminen on myös 

taloudellisesti viisasta.

Näissä aluevaaleissa tärkeää mielestä-
ni on saada koottua ehdokkaista asian-
tunteva ja sote-palveluista ajantasalla 
oleva aluevaltuusto. Tärkeää on ym-

märtää mihin palveluihin rahankäyttö 
suunnataan, mistä rakentaa henkilöstö-
resurssit sekä henkilöstön hyvinvointi ja 
tasapaino. Haluan edistää lähipalvelui-

den saatavuutta.

Olen 66-vuotias loimaalainen kaupun-
ginvaltuutettu, yrittäjä, pastori ja kahden 

erityislapsen perhehoitaja. Hotelliyrittäjänä 
ja pastorina toimiessani kaikkien kansan-

ryhmien haasteet ovat tulleet tutuiksi. Koen 
vammaisten oikeudet sekä perhehoitajien 
ja omaishoitajien hyvinvoinnin ja jaksami-
sen sekä lähimmäisten että yhteiskunnan 

kannalta tärkeiksi.

Olen kahden aikuisen lapsen äiti ja työsken-
nellyt kirjanpitäjänä ja oppaana. Äidinkie-
leni on venäjä ja ymmärrän minkälaista on 

elää Suomessa ulkomaalaisena. Tervey-
denhoito on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille 

ja perusterveydenhoitoon on päästävä. 
Julkisia palveluita on kehitettävä, ja asiak-
kaan äidinkieli tulisi huomioida palveluita 

järjestettäessä.



Pelastustoimella on tärkeä tehtävä onnettomuuksien 
ehkäisemisessä, niihin varautumisessa sekä pelastustoi-
minnassa onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitokset 
vastaavat myös väestönsuojelusta ja tukevat kuntia val-
miussuunnittelussa. Kun kansalainen tarvitsee palokuntaa
tai ensihoitoa, on kyse usein elämästä ja kuolemasta. 
Siksi on huolehdittava, että toimintaedellytykset säilyvät 
joka puolella Suomea, myös harvaan asutuilla alueilla.

Toimin aikoinani itse Jyväskylän VPK:n nuoriso-osastossa 
ja pidän tärkeänä, että Kaarinassa sijaitsevan Rantakul-
man VPK:n kaltaiset sopimuspalokunnat ovat elintärkeä 
osa pelastustoimen organisaatiota, joiden olemassaolo 
ja toimintaedellytykset on turvattava myös jatkossa. Kaik-
kien sopimuspalokuntien sopimukset pitää siirtää vastaa-
vanlaisina uudelle aluehallinnolle.

Me Varsinais-Suomen Kristillisdemokraatit edellytämme, 
että hyvinvointialueilla pelastustoimelle on varattava riit-
tävä rahoitus sotepalvelujen rinnalla. Yhteistyötä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välillä tulee 
hallintorakenteen muuttuessa tiivistää entisestään. Alue-
hallinnossa pelastustoimen asiat ansaitsevat oman lauta-
kuntansa.

Myös pelastustoimessa on panostettava henkilöstön hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kaluston ja varus-
teiden pitää olla ajanmukaisia ja turvallisia ja hälytysjär-
jestelmien luotettavia.

Jari Tulonen
Turun kaupungin terveystarkastaja 
- aluevaaliehdokas Kaarinasta

PELASTUSTOIMI

Olen toiminut ja toimin Naantalin kaupun-
gin ja Kristillisdemokraattien luottamus-

tehtävissä. Olen myös lastensuojelulaitos 
Kotipesä Oy:n hallituksen jäsen. Minulla 

on syntymässä saatu liikuntavamma. Tämä 
taustani toisi omanlaista näkökulmaa ja 
asiantuntemusta aluevaltuustoon, jossa 

päätetään sote-palveluista ja niiden järjes-
tämisestä.

Haluan tuoda sosiaali- ja terveysalan 
alueelliseen päätöksentekoon taval-
lisen perheellisen ja työtätekevän 

keskiluokkaisen ihmisen äänen. Haluan 
myös puolustaa pienten kuntien asuk-
kaita ja varmistaa palveluiden pysymi-
sen ja kehittymisen myös maaseudulla. 

Aiempaa poliittista kokemusta on 
esimerkiksi lautakuntatyöskentelystä.



Henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara. Tuleva 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yli 20000 työnte-
kijällään alueen suurin työnantaja, joten henkilöstöön 
liittyvät asiat tulevat olemaan suuressa roolissa alueval-
tuuston asialistalla. Koulutetun sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstön riittävyys on suurimpia uhkia koko sektorin 
toimivuudelle jo nyt. Nykyiset kuntien ja kuntayhtymien 
työntekijät pitäisi saada pysymään, jaksamaan ja viih-
tymään työssään ja uusia pitäisi saada koulutettua ja 
rekrytoitua koko ajan lisää.

Työhyvinvointi on nostettava korkeaksi prioriteetiksi tu-
levan hyvinvointialueen strategiassa. Hyvinvoiva ja 
voimaannuttava työyhteisö on tärkeimpiä motivaation 
lähteitä rankassakin työssä ja siinä jaksamisessa. Hyvin-
vointiin pitää kuitenkin panostaa sekä aikaa että rahaa, 
ja siinä ovat uudet aluevaltuustot ratkaisevassa roolissa.

Selkeä johtaminen, työntekijöiden osallistaminen ja kuu-
leminen sekä asioista tiedottaminen ovat tärkeitä varsin-
kin uudistusten yhteydessä. Palkkaukseen ja työsuhteisiin 
liittyvät asiat pitää olla kannustavia ja reiluja. Palkkauk-
sen harmonisointiin uusissa hyvinvointialueissa on tar-

peen saada valtakunnallinen linjaus. Erilaiset kannusti-
met liittyen uusiin innovaatioihin ja muihin työtä helpot-
taviin ja laatua parantaviin toimintamalleihin ovat myös 
tarpeellisia.

Henkilöstön jaksaminen on työhyvinvoinnin kulmakivi ja 
siksi tekijöitä pitää olla riittävästi ja työskentelytilojen ja 
–välineiden olla ajantasaisia. Hoitajien työaika pitää va-
rata nimenomaan hoitotyöhön. Kattava perehdytys on 
yksi tärkeä työn laadun ja työhyvinvoinnin tekijä, joten 
siihen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Työter-
veyshuollon ennalta-ehkäisevä rooli on merkittävä työs-
säjaksamisen ylläpidossa koko työuran ajan.

Työhyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä aina ta-
kaisin hyvinvoivana, motivoituneempana ja terveempä-
nä henkilöstönä. Tämä näkyy parempana palveluiden 
laatuna sekä lopulta säästyneinä euroina.

Kalle Tekkala,
aluevaaliehdokas Salosta,
Työnjohtaja VSSHP Logistiikkakeskus,
Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.

TYÖNTEKIJÄ ON HYVIN-
VOINTINSA ANSAINNUT

Olen hiljattain eläkkeelle jäänyt 
terveyskeskuslääkäri Kaarinasta. Olen 
toiminut lähes 40 vuotta perusterve-

yshuollossa, lähinnä diabetesvastaan-
otolla. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso, 
4 aikuista lasta ja 2 lastenlasta. Autan 

mahdollisuuksien mukaan kotona 
asuvaa äitiäni. Olen mukana Kaarinan 

seurakunnan toiminnassa.

Vaaliteemojani ovat lähipalveluiden säilyttä-
minen, sote-henkilöstön työhyvinvointi, tera-
piatakuu ja tehokkaammat mielenterveys- ja 
päihdepalvelut. Valtuutetun on uskallettava 
laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Olen 

sinun ehdokkaasi, jos haluat valtuustoon oi-
keuksiasi puolustavan, vastuullisen, rohkean 

ja lujatahtoisen sote-ammattilaisen.

Raisiossa syntynyt, Turussa opiskellut ja 
nyt Kaarinassa asuva eläkerovasti teki 
pitkän päivätyön Turussa. Lähipiiriin 

kuuluvat puoliso, 4 lasta ja 2 lastenlas-
ta sekä kissa, ystäviä ja tuttavia unoh-
tamatta. Yhteisten asioiden hoidossa 
olen pyrkinyt toimimaan kestävältä 

armon ja ihmisarvon pohjalta.



Vanhuuden määrittely ei ole vain ikäkysymys. Vanhuu-
teen liittyvät usein taudit ja vähittäinen hiipuminen. Oma-
toimisuus voi säilyä pitkään. Itsellinen 100-vuotias on yhä
yleisempi.

Vanhusten hoito alkaa viisissäkymmenissä omahoitona 
ja jatkuu loppuelämän. Siihen kuuluu kunnon ylläpito, 
myös muiden auttaminen on hyväksi. Eikä ole hyvä jää-
dä yksin, me tarvitsemme toisiamme. 

Tärkeintä vanhuudessa on perheen tuki. Puolisot hoita-
vat toisiaan pitkäänkin, seuraavaksi lapset. Perheiden on 
hyvä asua siten, että kahden, kolmen sukupolven yhtei-
selämä on mahdollista. Aina se ei ole mahdollista, jos 
sukua ei ole. Useilla on tukena kaukaisempi sukulainen, 
ystävä tai naapuri.

Kotihoidon tuki yksin tai kaksin eläville on lisääntynyt. 
Onhan koti aina koti. On tärkeää, että hoito-olosuhtei-
den taso on riittävä, eikä hoitajien aika kulu matkustami-
seen kotien välillä.

Omaishoitoon ja omaishoidon tukemiseen tarvitaan suun-
nitelmat, säännöt, henkilökuntaa, välineistöä ja opastus-
ta - myös avustajille. Sotesuunnitelmassa ne tulee nimetä 
ja ohjeistaa tarvittaessa yksityiskohtaisesti. Yhteiskunta 
tulee vastaan sosiaali- ja terveydenhuollon avulla.

Pulmatilanteissa järjestetään terveyden kohentaminen, 
koti- ja laitosapu ja sairaanhoito. Avun valintaan osal-
listuvat asianomainen itse läheisineen, ja pian myös so-
tejärjestelmä. Apua järjestyy myös tehtyjen vakuutusten, 
säästöjen ym. kautta.

Jatkuva tai ajoittainen ’ulkoistettu kotihoito vanhainko-
deissa’ on hyvä tapa auttaa. Se vaatii työvoimaa ja ra-
haa yhteiskunnalta. Henkilö itse on jo veronmaksajana 
osallistunut näiden maksuun. Maksaa elämä kotonakin.
Hyväkuntoisia koteja on perustettava lisää ja valvontaa 
lisätä.

Laitoshoito ja saattohoito kuuluvat elämän viime vaihei-
siin kuoleman lähestyessä. 

Järjestelyjen onnistumisen edellytyksenä on päätöksente-
ko valtakunnallisella, alueen ja kunnan tasolla yhteistyös-
sä. Koulutus tehtäviin vaatii nykyjärjestelmien tarkenta-
mista ja lisäämistä. Potilaiden hoitoisuus tulee määrittää 
työnjaon perusteeksi. Palkkauksessa työn vaatimustasot 
tulee huomioida.

Sivistyneen yhteiskunnan velvollisuutena on auttaa ihmis-
tä elämään inhimillisesti hyvää elämää loppuun asti.

Arja Mäki-Kerttula, ylihoitaja

VANHUSTEN HOIDOSTA

Olen positiivinen ja luotettava työntekijä, 
vaimo ja kahden lapsen äiti. Olen Kan-

sallisen Neurokeskuksen aluetyön kehitys-
päällikkö ja kauppatieteiden ja filosofian 
(neurotiede) maisteri ja kansanterveystie-
teen tohtoriopiskelija Turun yliopistolla. 
Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja aivoter-

veys sekä varsinkin lasten hyvinvointi ovat 
tärkeitä.

38-vuotias naimisissa oleva kahden 
lapsen perheenisä Salon Halikosta. 

Yli viidentoista vuoden työura julkisen 
terveydenhuollon tukipalveluissa ja 

Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan 
puheenjohtajuus luovat hyvää pohjaa 
sote-asioista päättämiselle. Kristillinen 
arvopohja, maalaisjärki ja sydän mu-

kana päätöksenteossa.



Kristillisdemokraattien tuore aluevaaliohjelma otsikolla 
”Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa” on nyt 
kuunneltavissa audioversiona. Se löytyy puolueen uudel-
ta podcast-sivustolta osoitteesta anchor.fm/kdpodcast 
sekä Spotify ja Apple Podcasts -kuun-
telualustoilta. 

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja 
Mimosa Helander teki esityksen luetus-
ta aluevaaliohjelmasta puoluehallituk-
sessa, jotta etenkin näkövammaiset ja 
muut ryhmät, joille kirjoitettu teksti on 
mahdoton tai tuottaa vaikeuksia lukea, 
huomioitaisiin paremmin
.
– Haluamme myös tavoittaa sellaisia 
ihmisiä, esimerkiksi nuoria ja maahan-
muuttajia, jotka eivät normaalisti lue 
yhteiskunnallisista asioista nettisivuilta 
ja lehtien palstoilta, kertoo puolueen 
puheenjohtaja Sari Essayah.

Tekstin lukijana on KD:n hallintopäällikkö Ismo Portin. 
 

Kappaleittain jaetun ohjelman kokonaispituus on 49 mi-
nuuttia.

– Toivottavasti ohjelman löytävät kuunnellakseen myös 
muut äänikirjoja ja podcasteja kuunte-
levat ihmiset, joita Suomessa on jatku-
vasti enemmän, Portin sanoo.

ALUEVAALIOHJELMA 
KUUNNELTAVISSA AUDIOVERSIONA

Olen 55-vuotias opettaja, päättäjä ja 
perheenisä Kaarinasta, jonka kaupungin-

valtuutettu vuodesta 2001. Lisäksi ollut mm. 
maakuntavaltuuston jäsen. Äänestäjäni 

tulevat hyvin erilaisista taustoista yli puo-
luerajojen. Aluevaltuustossa haluan toimia 
siten, että varsinaissuomalaisen ihmisen etu 

menee puolueiden, yhtiöiden ja muiden 
eturyhmien edun edelle.

Olen Kaarinassa asuva Turun kaupungin 
terveystarkastaja, ympäristö- ja terveysin-

sinööri, hygieniapassikouluttaja ja -testaaja. 
6 lasta ja 1 lapsenlapsi. KD:n pitkän linjan 

puoluekonkari ja kuntapoliitikko. Ympä-
ristöterveydenhuollon ammattilainen ja 

yhdistysaktivisti. Avoimuus ja oikeudenmu-
kaisuus päätöksenteossa on inhimillisemmän 

päätöksenteon perusta.

Toimivalla hyvinvointialueella yhteen-
sopivia IT-järjestelmiä. Kilpailutuksissa 
mahdollistetaan paikallisten yritysten 
käyttäminen. Vanhuksia ei juoksute-
ta, järjestetään asiat hyvin samoin 

lapsiperheiden. Hoitotakuu tarkoittaa 
laadullista elämää, ulkoilua, yhdessä-
oloa, siisteyttä ja terveellistä ruokaa. 
Hoitajamitoitus ei saa olla teennäistä.

55-vuotias diakoniatyöntekijä ja 
lähetystyöntekijä Turusta. Sydäntä 
lähellä on lasten ja nuorten sekä 

perheiden hyvinvointi. Haluan käyttää 
maalaisjärkeä ja sydän on mukana 

päätöksenteossa.



Tulevan aluevaltuuston on otettava päätöksenteossaan 
lähtökohdaksi laadukkaiden mielenterveys- ja päihde-
palveluiden tasapuolinen ja nopea saatavuus lähipalve-
luna koko Varsinais-Suomen alueella.

Aluevaltuutetuilla tulee olla selvä näkemys laadukkai-
den mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä. 
Päätöksenteon keskiössä tulee olla avun tarvitsija, vaikut-
tava hoitoketju ja joustavat toimintatavat, ei säästötoimet 
ja palveluiden keskittäminen. Pahinta olisi nyt päätyä 
palveluverkon supistamisen ja keskittämisen tielle.

Aluevaltuuston on annettava riittävät resurssit mielenter-
veys- ja päihdepalveluiden järjestämiseen. Emme saa 
ajautua tilanteeseen, jossa laitamme nämä palvelut sääs-
tökuurille ja myöhemmin korjaamme huonojen päätösten 
jälkiä. Puhumattakaan ihmisten, perheiden ja yhteisöjen
mittaamattomasta kärsimyksestä, jota tällaiset säästötoi-
met aiheuttaisivat.

Koronakriisi haastaa meidän totuttuja työ- ja toimintata-
poja ja on ohjannut meitä käyttämään uusia teknologioi-
ta, etäpalavereita ja uusia yhteydenpitovälineitä. Nämä

avaavat meille uusia mahdollisuuksia organisoida työ-
tämme ja kehittää tulevaisuuden vastaanottokäytäntöjä. 
Etäpalaverit, sähköiset vastaanottopalvelut, tietokoneen 
välityksellä tapahtuvat hoitokontaktit ja nettiterapiat te-
hostavat osaltaan hoitoa ja helpottavat hoidon järjestä-
mistä. Uudet teknologiat ja niiden tuomat mahdollisuudet 
tulisi nähdä yhtenä välineenä vaikuttavassa hoitoketjus-
sa mutta ei ensisijaisina työkaluina, joilla haetaan tehok-
kuutta ja säästöjä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Ammattiapua ei pidä keskittää isoihin kaupunkeihin 
norsunluutornisairaaloihin linnoittautumaan puhelinkop-
peihin ja tietokonehuoneisiin kauas avun tarvitsijasta. 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee saada koko Var-
sinais-Suomen alueella paikallisesti ja ihmisten välisen 
kohtaamisen tulee olla hyvän hoidon lähtökohta myös tu-
levissa palveluverkoissa. Avun tarvitsijalle on annettava 
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun ammatti-
laisen kanssa kasvotusten, vaikka organisaatiorakenteet 
muuttuvat ympärillä.

Reima Anolin
sairaanhoitaja (AMK)

LÄHTÖKOHDAKSI LAADUKKAAT 
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Toimin työkykykoordinaattorin tehtävis-
sä kaveria ei jätetä Laitilan osahank-

keessa (työkykyohjelma). Olen varaval-
tuutettu Raision kunnassa. Sote-palvelut 

kuuluvat kaikille hyvinvointialueella. 
Paloasemat ja niiden toiminta on 

turvattava hyvinvointialueella, pienem-
millä paikkakunnilla myös. Vanhusten 

hoivapalvelut on turvattava.



603MYYNTINEUVOTTELIJA, ELÄKELÄINEN
MIKA RATILAINEN

Olen naimisissa oleva 49-vuotias laskentatoimen merkonomi 
Naantalista ja ehdolla Varsinais-Suomen aluevaaleissa. Minulla on 
syntyperäinen liikuntavamma, jonka katson tuovan lisää näkökulmaa 
aluevaltuuston sosiaali- ja terveysmenopäätöksiin sekä siihen kuinka alueen 
palvelut järjestetään.

Teemani vaaleihin
•Hoitokäytänteet sujuviksi
•Hoitoon pääsy nopeaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
 yhteistyöllä
•Palvelut pyrittävä pitämään lähellä tarvitsijaa 
•Varhainen puuttuminen edellytys menokurille
•Liikunta on lääke 
•Älykkäät palvelut erityisryhmille – henkilökohtainen budjetointi
•ICT-ratkaisuista tehokkuutta
•Tulevaisuutta emme voi menettää, nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon

Luottamustoimet
2008-12 Naantalin kaupunginvaltuusto

2008- Naantalin vammaisneuvosto 

2011-   Loimaan Kotipesä oy hallituksen jäsen 
  (lastensuojelunlaitos)

2012-   Naantalin tekninen lautakunta

2016-   Suomen Kristillisdemokraattien 
         Naantalin po. pj

2019-   Suomen Kristillisdemokraattien 
  Varsinais-Suomen piirin piirihallitus

www.mikaratilainen.com RatilainenMika

KRISTDEMOKRATERNAS VALPROGRAM FINNS SOM PODCAST
demokraternas svenska organisation in för att banda in 
valprogrammet till en podcast. 

En podcast är en ljudfil som vem som helst kan lyssna på 
när det passar en själv bäst. Det kan vara då du diskar, 
joggar eller skottar snö. Det enda som behövs är en tele-
fon med tillgång till internet.

Podcasten hittas via Kristillisdemokraatit på både Spotify 
och Apple podcasts under kanalen Kristillisdemokraatit.

KD går till val med sloga “Mera välfärd, mindre för-
valtning”. Denna slogan beskriver exakt vad partiet 
eftersträvar i de kommande valen. Vi vill se konkreta 
åtgärder för att förbättra vården med mera resurser 
dit de verkligen behövs istället för att välfärdsområde-
na börjar bygga upp enorma administrativa komplex.

I partiets valprogram lyfts flera tiotal åtgärder upp om 
hur vi som Kristdemokrater vill utveckla social- och häl-
sovården samt räddningsväsendet i hela landet. För 
att så många som möjligt skall få ta del av vårt digra 
valprogram som hittas på KD.fi/sv, så gick även Krist-



JUKKA-PEKKA    
KUOKKANEN

www.jukkapekkakuokkanen.fi   

Kyllä sote yhtä 
miestä kaipaa. 
   
Lääkäri ja palvelutalon johtaja

Penninsuolahuone.fi
Mimosa Helander

040 963 1010
mimosan@mimosan.fi


