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1. Miksi lähdit ehdolle aluevaaleihin? 

Minua pyydettiin mukaan vaaleihin. Mielenkiintoni heräsi asiaa tarkemmin pohdittuani, jospa 

sittenkin kohti uutta. Minulla on kokemusta poliittisesta päätöksenteosta ja kiinnostusta yhteisten 

asioiden hoitamiseen. Terveydenhuollon parissa kertyneet työvuodet ovat antaneet 

asiantuntemusta kenttätason työstä.  

 

2. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat, joihin haluat vaikuttaa Etelä-Savon hyvinvointialueella? 

Mielestäni on tärkeää turvata oikeudenmukaiset ja tasapuoliset, mahdollisimman laadukkaat 

lähipalvelut koko hyvinvointialueen asukkaille. En pidä hyvänä ajatuksena palveluiden 

keskittämistä suuriin kaupunkeihin.  



Lähipalveluiden toimivuutta täytyy lähteä kehittämään ja uudistamaan asiakaslähtöisesti yhdessä. 

Syrjäkyliä ei saa unohtaa hyvinvointialueen uudistuksissa. Digitalisaatio ja liikkuvat palvelut ovat 

toimintoja, joita niin nykyään kuin tulevaisuudessakin kehitämme. Koko hyvinvointialueen 

asukkaille pitää turvata toimivat laajakaistayhteydet, jotta kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet 

palveluiden saamiseksi. 

Pidän tärkeänä asukkaiden turvallisuudentunteen ylläpitoa. Tähän vaikuttaa paljon ensihoidon ja 

pelastuslaitoksen toiminta. Sopimuspalokuntien palvelutaso on säilytettävä entisellään 

hyvinvointialueellamme. Asukasta lähellä oleva ensivasteyksikkö turvaa nopean avun ja tuen 

saamista. Jokaisessa hyvinvointialueen kunnassa on mielestäni säilytettävä oma sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskus peruspalvelujen tuottamiseen. 

Mielestäni on tärkeää panostaa hyvinvointialueen asukkaiden terveydenedistämiseen. 

Ennaltaehkäisevillä toimintatavoilla ja oikea-aikaisesti tarjottavalla terveydenhoidolla säästämme 

sairauksien hoidossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä 

säästymme päällekkäisyyksiltä ja ”luukulta luukulle” pompottamiselta.  

Kaiken laadukkaan palvelun tuottamiseen tarvitsemme hyvinvoivia työntekijöitä. Johtamisen 

laatuun panostamalla saadaan aikaan hyvinvoivia työyhteisöjä, joihin työntekijät haluavat ja joissa 

he viihtyvät. He ovat ”avain” laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. 

 

3. Miten käytännössä aiot vaikuttaa em. asioihin, jos sinut valitaan aluevaltuustoon? 

Jako hyvinvointialueisiin, aluevaalit ja aluevaltuusto on meille uusi ja vielä monilta kohdin avoin 

toimintamuoto. Meillä ei ole vielä kokemusta hyvinvointialueen kokonaisuuden eteen tehtävästä 

työstä. Sitä kokemusta lähdetään nyt keräämään. Tavoitteenani on vaikuttaa tasapuolisen ja 

oikeudenmukaisen hyvinvoinnin luomiseen joka kolkkaan hyvinvointialuettamme. Toivon, että 

pääsen osaltani vaikuttamaan inhimillisten arvojen mukaiseen päätöksentekoon! 

Yhteistyön tärkeys korostuu päätöksenteossa. Tuon keskusteluun omat mielipiteeni ja 

kokemukseni. Olen valmis ottamaan selvää asioista ja tutustumaan hyvinvointialueen 

muodostaviin erilaisiin kuntiin ja niiden toimintatapoihin. Annan tähän työhön aikaani.  

Pidän tärkeänä yhteistä päätöksentekoa, jonka avulla teemme hyvää koko hyvinvointialueelle. 

Otamme oppia toistemme hyvistä kokemuksista ja jaamme omia hyviä toimintamallejamme 

kehittääksemme yhteistä, asukkaillemme mahdollisimman turvallista ja hyvää aluetta elää. 

 

4. Miten mielestäsi Jäppilän kaltaisten kirkonkylien ja maaseutualueiden sote- ja 

pelastuspalvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa? 

Kts. kysymys 2… Sopimuspalokuntien palvelutaso on säilytettävä entisellään 

hyvinvointialueellamme. Näin turvataan Jäppilän kaltaisten pienten kirkonkylien ja taajamien 

elämää.  On tärkeää, että jokaisessa hyvinvointialueen kunnassa säilyy oma sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskus peruspalveluiden tuottamista varten. Mielestäni maaseutualueiden 



asukkailla pitää olla vaihtoehtoja, joista valita. Voit hakea tarvitsemaasi palvelua kunnan sosiaali- 

ja terveyspalvelukeskuksesta paikan päältä tai palvelu tuodaan tarvitessasi lähemmäksi sinua.  

Keinoja saada palvelu lähemmäksi asukasta on kehitettävä edelleen. Digi- ja liikkuvat palvelut sekä 

”Kylätalo”-toiminta ovat tästä hyviä esimerkkejä. Hyvinvointialueemme kunnissa on tähän 

varmasti käytössä toinen toistaan toimivampia keinoja, joten yhdessä on hyvä lähteä kehittymään! 

Asiakaslähtöisten, yksilöllisten palveluiden aikaansaaminen turvaa asukkaiden hyvinvointia koko 

hyvinvointialueella! 

 

 

5. Mitkä ovat keskeisimmät vahvuutesi päättäjänä toimimisessa? 

Pidän yhtenä vahvuutenani pitkää kokemustani Jäppilän ja Pieksänmaan kuntien sekä Pieksämäen 

kaupungin luottamuselimissä. Yhteistyöverkostoni on muodostunut laajaksi eri tehtävissä 

toimiessani. Tunnen päätöksentekijöitä eri kunnista. 

Työkokemukseni erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä antaa laajaa näkökulmaa 

ihmiselämän eri vaiheisiin, tilanteisiin ja muuttuviin tarpeisiin. 

Uskon pystyväni toimivaan, keskustelevaan, tasapuoliseen vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten 

kanssa. Olen toimissani ahkera. Haluan panostaa asioihin, joihin lähden mukaan. En mene yli sen 

matalimman ”riu’un” kohdalta, vaan olen valmis ottamaan sivuaskeleita; sieltähän on mahdollista 

löytää toimintaa kehittäviä ja eteenpäin vieviä ideoita. Olen valmis ottamaan asioista 

selvää.  Lisäksi minulla on halu olla mukana luomassa mahdollisimman tasapuolisesti ja 

oikeudenmukaisesti toimivaa hyvinvointialueemme palveluiden verkostoa. 

 

 

6. Mitä muuta haluat sanoa 

Muistakaa käydä äänestämässä historian ensimmäisissä aluevaaleissa! On tärkeää saada 

aluevaltuustoon Pieksämäen alueen tuntevia päättäjiä pohtimaan hyvinvointialueen kehittämistä 

ja tekemään yhteisiä päätöksiä! 


