
Hyvinvointialueen aluevaalit 2022
Ennakkoäänestys 12.–18.1. Vaalipäivä sunnuntai 23.1.

Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on.



Heino Tarja
YO-merkonomi, 
asemakaava- ja 

rakennuslautakunta

Kovanen Jari
huoltotyönjohtaja, 

Nurmij ärven uimahalli Oyn 
hallitus

Mäntyniemi Marika
ohjaaja, sosionomi AMK

Rahunen Esa
palvelupäällikkö, 

elinvoimalautakunnan 
varajäsen

Suominen Osmo
liiketoimintapäällikkö, 

Keusoten varavaltuutettu, 
kunnan tarkastuslautakunta

Uusitalo Ismo
tekninen myyjä

10

Rantanen Erkki
Tuotannonohjauspäällikkö 

(eläkkeellä)

Sandelin Marja-Leena
sairaanhoitaja, kätilö

Valinnallasi vaikutat palvelujen laatuun ja saatavuuteen.

Heinonen Marko
kuorma-autonkuljettaja, 

Keusoten hallituksen varajäsen, 
Keudan varavaltuutettu

11 23

48 58 59

68 71 75



Lepolahti Harri
ylitarkastaja, 

kunnanvaltuutettu ja 
kunnanhallituksen jäsen

Luoma Maria
hallinnon asiantuntij a, 

kunnanvaltuutettu

Rousu Sirkka
ammattikorkeakoulun 

sote-asiantuntij a, Keusoten 
valtuutettu, kunnanvaltuutettu

Sailio Alpo
tekninen asiantuntij a, 

varavaltuutettu

Sairanen Esa
mielenterveydenhoitaja, 
hyvinvointilautakunnan 

varajäsen

Latva Jerry
koneasentaja, 

kunnanvaltuutettu, teknisen 
lautakunnan varapj.

Millaiset arvot, sellaiset päätökset – pidetään huolta ihmisistä. 

 Palvelut läheltä ja riittävinä oikeaan aikaan

 Huolenpito osaavasta henkilöstöstämme ja hyvä johtaminen

 Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa

 Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden 

 Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viiveetöntä

 Asukkaat ovat ohjaksissa

32 37 42

62 64 65



www.keskiuudenmaandemarit.fi 
   

Tarvitaan hyvät päättäjät,
jotta homma toimii. 
Käytä äänioikeuttasi. 

Kysy lisää ehdokkaaltasi:
keskiuudenmaandemarit

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu jo sote-palveluista tutusta väestö-
alueesta: Hyvin kää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmij ärvi, Pornainen ja Tuusula. Hyvinvointi-
alue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja myös pelastustoimen järjestämisestä. 

Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvoin-
tialue toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien ja eri kumppaneiden kanssa. Hyvinvointialue 
tuottaa henkilöstönsä kanssa suuren osan sote- ja pelastuspalveluista, ja yksityiset toi-
mij at ja kolmas sektori täydentävät palveluja. 

Hyvinvointialueiden asukkaat valitsevat suoraan valtuutetut aluevaltuustoon, jonka toi-
mikausi on neljä vuotta. Valtuustotyö käynnistyy 1.3.2022 ja hyvinvointialueemme aloit-
taa toimintansa 1.1.2023.

Päätöksenteossa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. SDP:n ehdokaslis-
talla olevilla on osaamista huolehtia asukkaiden palveluista. Äänestä valtuustoon osaa-
vat ja asioihin perehtyvät päättäjät  – toteutetaan hallinnollinen siirtyminen hyvin! 

Hyvinvointialueemme jatkaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä Keski-Uuden-
maan pelastuslaitoksen jo rakentaman työn pohjalta. Meidän ei tarvitse aloittaa alusta, 
vaan voimme keskittyä yhdessä parantamaan ja kehittämään toimintaa. Vuonna 2023 
hyvinvointialueella on töissä reilut 4 000 ammattilaista huolehtimassa 200 000 asukkaan 
palveluista. 

Osaava henkilöstö on tärkein resurssimme ja lasten ja nuorten hyvinvointi on perustam-
me. Rakennamme yhteistä tarinaamme asukkaiden kanssa –  moni asia on meillä jo hyvin. 
Sosialidemokraattien aluevaltuutetut edistävät tavoitteiden toteuttamista ihmislähtöi-
sesti ja ihmisten kanssa ratkaisuja etsien.

Hyvinvoinnin seuraava askel

Hyvinvoivat asukkaat – elinvoimainen Keski-Uusimaa. Käytä äänioikeuttasi.


