
Mia Laiho, 
kansanedustaja, 
erikoislääkäri, 
Kansallinen Ko-
koomus

1. Siirryin edus-
kuntaan maalis-
kuussa 2018 päi-
vystystoimintojen 

johtajalääkärin paikalta. Pidän työstä, 
jossa voi tehdä yhteistyötä eri ihmis-
ten, ammattiryhmien ja kumppanei-
den kanssa. Niin päivystyksessä kuin 
eduskunnassa pitää pystyä reagoimaan 
muuttuviin tilanteisiin, mutta muistaa 
tärkeä punainen lanka ja tehdä johdon-
mukaisesti töitä tavoitteiden saavutta-
miseksi. Olen päässyt hyvin käyttämään 
asiantuntemustani eduskunnassa pe-
rustuslaki- ja sosiaali- ja terveysvalio-
kunnassa. Toimin myös Espoossa kau-
punginhallituksessa, mitä kautta tunnen 
kuntien haasteet omissa palveluissaan 
ja mitkä asiat vaativat valtakunnallisella 
tasolla vaikuttamista. 

2. Ihmisten ikääntyessä palvelutarve 
kasvaa jatkuvasti. Ammattilaisten pitää 
pystyä keskittymään omaa osaamistaan 
vastaaviin töihin. Palvelujen käyttäjän 
rooli korostuu jatkossa yhä enemmän. 
Se ei tarkoita sitä, että potilas voi vaatia 

mitä haluaa, vaan potilaan kuulemista 
häntä koskevissa asioissa ja yhteistyötä 
lääketieteellisen asiantuntemuksen säi-
lyessä vahvasti ammattilaisten näpeissä. 
Hyvä johtaminen ja mielekäs työnkuva 
lisäävät työhyvinvointia. Meidän tulee 
huolehtia siitä, että Suomi säilyy kor-
kean lääketieteellisen osaamisen ja laa-
dun kärkimaana jatkossakin. Se vaatii 
myös tutkimusta ja uusien lääkkeiden 
käyttöönottoa, mikä on huomioitava 
budjetissa. 

3. Sote on opettanut, että näin ison 
muutoksen valmistelemiseen tarvittai-
siin yli vaalikausien menevää poliittista 
yhteistä näkemystä siitä, miten Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuolto tulee järjes-
tää.

Sari Raassina, 
kansanedustaja, 
erikoislääkäri, 
Kansallinen Ko-
koomus

1. Olen kan-
sanedustajana ja 
eduskuntaryhmäni 
varapuheenjohta-

jana saanut vaikuttaa moniin keskeisiin 
päätöksiin ja niiden valmisteluun. Osaa-
minen on kasvanut, näkemys terävöity-

Kysyimme nykyisiltä lääkärikansanedustajilta ja muutamalta eduskunta- ja europarlamenttivaalien 
lääkäriehdokkaalta, mikä heitä kiinnostaa politiikassa. Kysyimme myös heidän näkemystään terveyden-
huollon tulevaisuudesta ja soten opetuksista. Edessä olevalla istuntokaudella sosiaali- ja terveyden-
huolto nousee entistä tärkeämpään roolin kestävyysvajeen syventyessä ja vaatiessa ratkaisuja. Ilah-
duttavaa on se, että nykyiset lääkärikansanedustajat kokevat, että he ovat pystyneet hyödyntämään 
asiantuntijuuttaan. 

Mikä vetää lääkäreitä politiikkaan?

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Näitä kysyimme

1. Miksi haluat jatkaa kansan-
edustajana/Miten sinusta tuli 
eduskuntavaaliehdokas?
2. Miten näet terveydenhuollon 
tulevaisuuden Suomessa?
3. Mitä sote on opettanut? 

Vaalikooste: 
Johanna Tuukkanen,
Tuija Kuusmetsä
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nyt. Motivaatio on korkealla. Vielä on 
paljon asioita, joita haluan viedä innolla 
eteenpäin. 

2. Näen tulevaisuuden kaikesta huo-
limatta positiivisena. Kansantalouden 
kehitys määrittää kuitenkin myös ter-
veydenhuollon rahoituksen.  Olen huo-
lissani mm. tutkimusrahoituksen riittä-
vyydestä. Erilaisen terveysteknologian 
käyttöönottoa tulee vauhdittaa, se avaa 
paljon uusia mahdollisuuksia.

3. Toimin Kataisen hallituksessa val-
tiosihteerinä kunta-ja sote-uudistuksen 
valmistelussa ja nyt kansanedustajana 
sosiaali-ja terveysvaliokunnassa. Olen 
siis yksi varsinaisista sote-veteraaneista. 
Opit sotesta ovat seuraavat: 

– Usean päällekkäisen suuren refor-
min toteuttaminen on vaikeaa.  Kun-
tarakenteen muutos tai maakuntahal-
linnon samanaikainen rakentaminen 
sote-palveluiden reformin kanssa nos-
taa vaikeusasteen liian korkealle, jotta 
ne voitaisiin yhden vaalikauden aikana 
kunnialla toteuttaa. 

– Perustuslain tulkinta on tiukka. On 
hyvin vähän mahdollisia vaihtoehtoja, 
miten sote-palveluiden hallinto-ja ra-

hoitusmallit on mahdollista järjestää. 
–  Uudistus on joka tapauksessa mo-

nimutkainen. Erilaisia toistensa kanssa 
vastakkaisia asiantuntijalausuntoja sa-
doittain lukeneena ja kuultuani, suren 
sitä, kuinka kapean kuvan päätöksente-
osta eduskunnassa median välityksellä 
kansalaiset saavat. 

Mallista riippumatta terveydenhuol-
lon ammattilaiset tekevät palvelut. Uu-
distuksen pitää mahdollistaa hyvät työs-
kentelyolosuhteet.

Päivi Räsänen, 
kansanedustaja, 
lääkäri, Kristillis-
demokraatit 

1. Kokemuk-
sestani ja osaami-
sestani on hyötyä 
tulevassa eduskun-
nassa, joka joutuu 

tekemään merkittäviä ratkaisuja suo-
malaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi 
ja Suomen menestymiseksi. Tulevalla 
vaalikaudella tarvitaan erityisesti osaa-
jia ja asiantuntijoita sosiaaliturvan ja 
terveys- sekä sosiaalipalvelujen osalta, 

sillä sosiaaliturvan uudistus on kokonai-
suudessaan edessä ja terveyspalveluiden 
uudistaminen jää varmuudella vähin-
täänkin keskeneräiseksi. Olen kuudetta 
kautta kansanedustajana, ja minulla on 
myös kokemusta sisäministerinä sekä 
puoluejohtajana toimimisesta. 

2. Vahvuutemme ovat koulutuksel-
taan maailman huipputasoa edustavat 
ammattilaiset; lääkärit ja hoitajat. On-
gelmana ovat taas suuret terveyserot, 
pirstaleinen terveydenhuollon hallin-
to sekä väestön ikääntymisen myötä 
kumuloituva resurssipula palveluiden 
tuottamisessa. Luotan kuitenkin tule-
vaisuuteen, jos osaamisen ja voimava-
rojen tasosta huolehditaan. 

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uu-
distaminen on erityisen vaativaa ja siksi 
siinä ei pitäisi sortua lyhytjänteiseen 
puoluepolitikointiin. Valitettavasti al-
kuperäiset tavoitteet palveluiden integ-
raatiosta ja hallinnon keventämisestä on 
pitkälti hukattu. Asiantuntijoiden ja am-
mattilaisten ääntä tulisi kuunnella. Jos 
näin olisi toimittu, tarvittava uudistus 
olisi jo voimassa. 

Martti Talja, kan-
sanedustaja, eri-
koislääkäri, Suo-
men Keskusta

1. Olen ollut 
kansanedustajana 
vuodesta 2015 ja 
samalla mm. sote-
valiokunnan jäsen. 

Eduskuntatyössä olen hyödyntänyt sitä 
kokemusta, joka minulle on kertynyt 
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aiemmista johtotehtävistäni yli kahden 
vuosikymmenen aikana hallintolääkäri-
nä ja keskussairaalan johtajana. Olen ol-
lut mukana lukuisissa alueellisissa ja val-
takunnallisissa kehittämishankkeissa. 
Tavoitteenani on ollut löytää ongelmiin 
innovatiiviset ratkaisut. Kokemukseni 
haluan tarjota käyttöön eduskunnassa 
seuraavalla vaalikaudella.

2. Tämän hetken suurin terveyden-
huoltomme ongelma on kuntien ta-
louspaineissa supistuneet perustervey-
denhuollon resurssit. Lisäresursoinnin 
ohella tarvitaan peruspalvelujen ja eri-
koissairaanhoidon rajojen madaltamis-
ta. Hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa 
ei tule uhata. Uusien hoitomenetelmien 
arviointi ja käyttöönotto mahdollista-
vat kustannustehokkaan toiminnan. 
Omahoito ja terveyden edistäminen on 
otettava vahvemmin mukaan hoitoketju-
työhön. Syntyy sotea tai ei, tarvitsemme 
terveydenhuoltoon alustaratkaisun poti-
laskertomusten valtakunnalliseen integ-
rointiin. Tätä on hyödynnettävä niin laa-
dun kuin kustannusten raportoinnissa. 

3. Sotea on valmisteltu yli 10 vuoden 
ajan erilaisin asiantuntija- ja poliittisin 
voimin. Ratkaisuehdotukset ovat kehit-
tyneet, mutta samalla muutoksen koko-
luokka on kasvanut valtavaksi. Tämän 
vaalikauden tavoitteet olivat oikeat, 
mutta muuttuivat poliittisin kompro-
missein kesken vaalikauden. Keskeinen 
opetus on ollut: suunnittele huolella en-
nen toteutukseen ryhtymistä.

Sari Tanus, 
kansanedustaja, 
erikoislääkäri, 
Kristillisdemo-
kraatit

1. Eduskuntaan 
tarvitaan yhteis-
työkykyisiä, rohkei-
ta kansanedustajia, 

jotka haluavat keskittyä substanssiin, 

asioihin ja niiden ratkaisukeskeiseen 
eteenpäin viemiseen pelkän politikoin-
nin sijaan. Sote-, sotu- ja koulutusasioi-
den lisäksi monet eettiset sekä sanan, 
mielipiteen ja vakaumuksen vapauteen 
liittyvät asiat ovat käsillä. Arvokas van-
huus, lapsiystävällinen Suomi, kestävä 
kehitys, tutkimus, tulevaisuusvaliokun-
nan työ, eduskuntatyön uudistamistyö 
ja monet muut mielenkiintoiset, yhteis-
tä hyvää rakentavat tehtävät odottavat ja 
tarvitsevat kestävillä arvoilla, inhimilli-
sellä otteella toimivia edustajia.

2. Kun keskitytään asiakaslähtöiseen, 
toimivien hoitoketjujen ja perustervey-
denhuoltoon, ennaltaehkäisyyn ja var-
haiseen kuntoutukseen keskittyvään 
järjestelmään, jossa potilas huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti ja riittävästä, erityis-
osaamisesta, erikoissairaanhoidosta 
huolehditaan, on terveydenhuollon tu-
levaisuus hyvä Suomessa. Yksittäisinä 
asioina yksinäisyyden ja liikkumatto-
muuden poistaminen saisi paljon aikaan.  

3.  Suurten kokonaisuuksien yhteen 
nivominen ja samanaikainen läpivienti 
ei onnistu. Suuret uudistukset on teh-
tävä pienemmissä kokonaisuuksissa, 
määrätietoisesti, hallitusti vaiheittain. 
Monimutkaisten uudistusten toteut-
taminen vaatii yhteistä tahtotilaa, itse 
asiaan ja sen haasteiden ratkaisemiseen 
keskittymistä. 

Europarlament-
tiehdokas Pekka 
Puska, kansan-
edustaja, erikois-
lääkäri, Suomen 
Keskusta

1. Haluan jatkaa 
nyt EU-parlamen-
tissa ja olen muka-

na EU-vaaleissa. Kokemukset eduskun-
nassa ovat osoittaneet, kuinka paljon 
EU:n päätökset vaikuttavat Suomessa. 
Vaikka terveys- ja sosiaalipolitiikka ovat 
periaatteessa jäsenmaan oma asia, vas-
taan tulee jatkuvasti EU:n päätösten vai-
kutuksia. Nämä koskevat mm. tupakka-, 
alkoholi- ja elintarvikepolitiikkaa, tieto-
suoja-asioita ja kilpailukysymyksiä - ja 
soten EU-notifikaation tarvetta. Haluan 
EU:ssa siis toisaalta suojella suomalais-
ten terveyttä ja terveydenhuoltoa, mutta 
toisaalta ajaa esim. tutkimuksen, koulu-
tuksen ja ilmastopolitiikan asioita.

2. Terveydenhuollon tulevaisuus on 
tätä kirjoitettaessa hyvin epäselvä. Riip-
pumatta soten läpimenosta terveyden-
huoltomme tulee olemaan isossa mul-
listuksessa.  Sote-uudistuksella pyritään 
hallitusti vastaamaan nykyjärjestelmäm-
me haasteisiin. Mikäli sote on lehden il-
mestyessä hyväksytty, seuraa maakun-
nissa kiireinen toimeenpanotyö – lain 
raamien ja paikallisten olosuhteiden 
pohjalta. Mikäli sote on kaatunut, seu-
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raa varsin arvaamaton kehitys, ja alkaa 
taas uusi valmistelu. Vuosikausia tehtyä 
sote-valmistelua voidaan toki hyödyntää, 
esim. tietojärjestelmien osalta.

3. Olen seurannut soten valmistelua 
eri tehtävissä sen alusta alkaen eli noin 
10-15 vuotta. Eräänä opetuksena on, 
että asiantuntijavalmistelua ja poliittis-
ta prosessia ei saisi sekoittaa, kuten on 
tapahtunut aivan liian paljon. Toinen 
miete kokemuksista on, että on vaikea 
saada läpi näin isoa kokonaispakettia. 
Olisi ollut ilman muuta hyödyllistä to-
teuttaa uudistus vaiheittain. Kun se on 
kuitenkin usean hallituskauden aikana 
kaatunut ja kohtuuttomasti viivästynyt, 
paketin pilkkominen tässä vaiheessa olisi 
hyvin pulmallista.

Eduskuntavaalieh-
dokas Aki Lindén, 
erikoislääkäri, 
VTM, Suomen So-
siaalidemokraatti-
nen puolue

1. Olen edus-
kuntavaaliehdok-
kaana siksi, että 

toimikauteni HUSin toimitusjohtajana 
päättyi 31.12.2018 ja olisin joka tapauk-
sessa jatkanut julkisuudessa keskustelua 
terveydenhuollosta. Tästä seurasi loogi-
sesti ”vastuunotto” eli en vain osallistu 
keskusteluun, vaan olen valmis kanta-
maan myös vastuuta ja toimimaan mie-
lipiteideni ja periaatteideni mukaisesti. 
Niin olen aina tehnyt. Vaalien läheisyys 
ja erittäin tärkeät asiat vaikuttivat tähän 
tietenkin myös.

2. Terveydenhuolto on tietenkin ole-
massa ja sitä tarvitaan, koska sairauksien 
ihmiskunnalle ja sen osana suomalaisille 
aiheuttamat taakka ja kärsimys ovat val-
tavia. On hienoa saada olla terveyden-
huollon työntekijä ja vaikuttaja. Sairauk-
sien ehkäisy ja niiden hoito ovat todella 

Ville Väyrynen haluaa vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuteen

Gastrokirurgi Ville Väyrynen (kok.) on Muuramen kunnanvaltuutettu ja on nyt 
ensimmäistä kertaa ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Hän työskentelee Keski-
Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä.

Miten sinusta tuli 
eduskuntavaa-
liehdokas?

– Harkitsin jo va-
kavasti mukaan 
lähtemistä 4 vuot-
ta sitten. Tuolloin 
siviilityö vei voiton. 

Päätös jäi hiertämään yllättävän paljon ja 
tällä kertaa kysyttäessä oli helppo vas-
tata myöntävästi. Tietenkin meneillään 
oleva sote-myllerrys vaikuttaa halukkuu-
teeni olla mukana vaikuttamassa sosiaa-
li- ja etenkin terveydenhuollon suuntaan 
tulevaisuudessa. 

Mitä mieltä olet terveydenhuollon tu-
levaisuudesta?
 
– Erikoissairaanhoito tulee suunnitel-
la päivystysvalmiuksien ehdolla. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että vaativia virka-ajan 
toimintoja jaettaisiin kaikkiin raskaan 
päivystyksen sairaaloihin. Tämä on ai-
noa tapa turvata riittävä osaaminen us-
kottavan päivystystoiminnan ylläpitoon. 

Perusterveydenhuollon riittävä resur-
sointi on tärkeää, jotta houkuttelevuus 
saadaan palautettua ja sitä kautta virat 
täytettyä. Terveydenhuollon infrastruk-
tuurimme on rakentunut vahvaa julkista 
tuotantoa ajatellen ja toivon näin olevan 
jatkossakin. Tarvitsemme kuitenkin tule-
vaisuudessa vahvemmat hartiat tilaaja/
järjestäjätaholle, tämän osoittaa jo me-
neillään oleva hoivakriisikin.
 
Mitä sote on opettanut?

– Yksi vaalikausi on varsin lyhyt ajanjak-
so ajatellen näinkin suurta uudistusta. 
Toisaalta uudistus on varsin merkittävä 
tullakseen rakennettavaksi pääosin po-
liittisen ideologian varaan. Toivon sen 
kuitenkin viimein menevän läpi. Jos näin 
ei käy, tulemme tarvitsemaan pitkäjän-
teisempää työtä, joka pohjautuu puo-
luerajat ylittävään yhteistyöhön ja koko-
naisuudistuksen sijaan kohdennettuihin 
korjausliikkeisiin nykyisen, osittain erin-
omaisesti toimivan systeemimme sisällä.

EDUSKUNTAVAALIT 2019

työtä, jolla on tarkoitus. Tältä pohjalta 
näen terveydenhuollon tulevaisuuden 
valoisana. Sen kehitys perustuu kahteen 
asiaan: A) Osaavat ammattilaiset ja tuo 
sana osaaminen edellyttää käytännön 
potilashoidon ohella myös tutkimusta 
ja koulutusta, B) Itse järjestelmän toimi-
vuus. Jälkimmäistä uhkaa nyt ensimmäi-

sen kerran yli 40-vuotisen lääkäriurani 
aikana sellainen muutos, joka saattaa 
aiheuttaa vakavia vaurioita ja pilata sa-
malla A) -kohdan eli osaavien ammatti-
laisten mahdollisuuksien täysimääräisen 
hyväksikäytön.

3. Sote-uudistuksen valmistelu on 
opettanut monia asioita. Tähän tiivistän 
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tärkeimmät. Puoluepoliittiset intohimot 
ja ahneiden liikeyritysten voimakkaat 
pyrkimykset ovat aiheuttaneet vakavan 
vaaran. Valinnanvapaus on kaunis sana, 
mutta todellisuudessa kysymys on pää-
omasijoittajien vahvasta tunkeutumises-
ta terveydenhuoltoon. Kuten tiedämme, 
terveyspalveluiden kysyntä on lähes ra-

jatonta ja ihmiset on aina helppo saada 
haluamaan kaikkea heille luvattua ”ter-
veyshyvää”. Markkinat voivat tietyissä 
asioissa palvella tiukasti ohjailtuna yh-
teiskunnan renkinä ja tuoda hyvääkin 
järjestelmään, mutta nyt niille ollaan 
antamassa liian suuri valta. Kaiken pe-
rustana on preventio, ja laajasti ymmär-

rettynä se tarkoittaa koko yhteiskunnan 
toimintaa. Toinen painopiste on tieten-
kin itse hoito ja siinä pitää julkiset varat 
kohdentaa terveyshyödyn perusteella.

Infektiosairauksien erikoislääkäri Antti Väänänen on SDP:n eduskuntavaaliehdokas Rovaniemeltä. 
Hän työskentelee osastonylilääkärinä Lapin keskussairaalassa. Väänänen on Rovaniemen kaupungin 
varavaltuutettu ja koulutuslautakunnan jäsen. Hänellä on kokemusta myös luottamusmiestoimin-
nasta ja hän oli SELYn valtuuskunnan varajäsen edellisellä toimikaudella. 

Antti Väänänen haluaa 
vaikuttaa siihen, että kaik-
ki pidetään mukana yh-
teiskunnassa, kaikilla on 
mahdollisuus kouluttau-
tua ja myös yhteiskunta 
tukee tutkimusta, kehit-
tämistä ja innovaatiota. 

– Yhteiskunnan tulisi 
olla sellainen, missä jokaisella on hyvä elää ja 
heillä on luottamusta tulevaisuuteen. Ilman hy-
vinvointiyhteiskuntaa en todennäköisesti olisi 
nykyisessä ammatissani. Nykyinen palveluviidak-
ko on tullut konkreettisesti tutuksi, kun siskoni 
kanssa olemme joutuneet huolehtimaan isän ja 
jo edesmenneen äidin asioita.

Väänäsen mukaan julkinen terveydenhuolto 
on terveydenhuollon perusta, jonka resursointiin 
pitää panostaa nykyistä enemmän. 

– Jos todetaan, että on tarve lääkärin arvioon, 

olisi se myös syytä saada ilman turhia viiveitä. 
Ihmisen hoidon tulisi tapahtua tarpeen mukai-
sessa hoitopaikassa. Ihmisen palvelutarpeen 
arvioinnissa tulisi eri vaihtoehdot huomioida 
laaja-alaisemmin. Tarvittaisiin myös toimiva 
palveluportaali, josta löytyisi myös yritysten ja 
säätiöiden palvelut. Terveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon päätökset tehdään tällä hetkellä liian 
erillään, eikä niiden sisälläkään ohjaus ole kai-
kilta osin toimivaa. Palvelujen laatu on sinänsä 
kunnossa ja on pidettävä huolta, että näin on 
jatkossakin. Kun ihmisellä tulee tarve hakeutua 
terveydenhuoltoon, tulisi hänen saada helposti 
yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

– Sote kaipaa nykyistä vahvempaa pohjaa 
erityisesti taloudelliselta kannalta. Digitalisaati-
on myötä palvelujen saavutettavuus ja saatavuus 
voivat parantua.

Antti Väänänen haluaa pitää kaikki mukana yhteiskunnassa
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Eduskuntavaaliehdokas Tiina Tasmuthin mielestä sotea täytyy remontoida kuin taloa 

Syöpätautien erikoislääkäri, LKT Tiina Tasmuth (kesk.) on eduskuntavaaliehdokas 
Helsingistä. Hän on toiminut pitkään sekä kunnallispolitiikassa että lääkärijärjestöissä. 
Tiina Tasmuth on ollut Lääkäriliiton valtuuskunnassa kolme kautta ja Suomen Erikois-
lääkäriyhdistyksen (SELY) valtuuskunnan jäsen vuodesta 2010. Hän työskentelee yli-
lääkärinä Espoon sairaalassa ja on lisäksi toiminut päivystävänä lääkärinä Terhokodissa 
vuodesta 2003.

Tasmuth kertoo ole-
vansa valmis hyödyn-
tämään laajemmin 
koulutustaustaansa 
ja työkokemustaan 
erikoissairaanhoi-
dossa, perustervey-
denhuollossa, kol-
mannella sektorilla, 

opetus- ja tutkimustyössä sekä luotta-
mustehtävissä.

Hän pitää suomalaisen terveydenhuol-
lon tulevaisuutta hyvänä, sillä tahtotilaa 

terveydenhuollon parantamiseen löytyy. 
– Jatkossa on tärkeää keskittyä ensi-

sijaisesti terveydenhuollon perustan eli 
perusterveydenhuollon kehittämiseen 
siten, että palvelut ovat tasavertaisesti 
ja viiveettä kaikkien saatavilla. Peruster-
veydenhuollon kehittämiskohteina ovat 
ennaltaehkäisevät ja muut palvelut poti-
laille terveysasemilla ja sairaaloissa, koti-
hoidossa ja hoivalaitoksissa ikäihmisten ja 
vammaisten tarpeet huomioiden. Hyvä 
kehitys perusterveydenhuollossa vai-
kuttaa suoraan erikoissairaanhoitoon ja 

näiden välisen palveluketjun toimintaan. 
Myös erikoissairaanhoidon palveluiden 
tulisi jatkossa olla koko maassa tasaver-
taisesti saatavilla.

Soten opetuksista Tiina Tasmuth to-
teaa, että soten ”remonttia” tulee tehdä 
kuten talon kunnostusta. Ensimmäinen 
vaihe on asiantuntijoiden kuunteleminen. 

Remontissa edetään vaihe-vaiheelta. 
Keskiössä ei ole tapettien valinta, vaan pe-
rustusten tarkastelu. Talon pohja on pe-
rusterveydenhuollossa ja seinät muodos-
tuvat erikoissairaanhoidosta, joka lepää 
perustan päällä. Talon eristeenä toimii so-
siaalihuolto, joka takaa turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin. Lainsäädäntö on kattona, 
joka estää sadetta virtaamasta taloon. 
Jotta talo pysyy pystyssä, tarvitaan vielä 
sidosaine, joka sote-asioissa on päätösten 
ja toiminnan eettinen arvopohja. 
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