
 

 
 

Piirikokous nimesi puoluevaltuuston jäsenet ja vaati metropolihallinnon selvittämistä. 
 

Uudenmaan sosialidemokraattien kevätpiiri kokous 28.4.2012 

 Espoossa valitsi edustajansa SDP:n puoluevaltuustoon jäseniksi ja varaedustajiksi. 

 

Varsinaiset jäsenet. 

Joona Räsänen  Demarinuoret Lohja  

Irma Pahlman Keski- Uusimaa  Hyvinkää 

Sirkka- Liisa Kähärä Vantaa 

Soile Gustafsson Länsi- Uusimaa Inkoo 

Jukka Vilske Espoo 

Jaakko Jalonen Itä- Uusimaa  Porvoo 

Jukka Lehtonen Keski- Uusimaa Tuusula 

 

Varajäsenet. 

Tarja Eklund  Vantaa 

Anu Rajajärvi Länsi- Uusimaa  Vihti 

Johanna Värmälä Espoo 

Mirja Suhonen Itä- Uusimaa  Porvoo 

Hanna Setälä  Keski- Uusimaa  

Seppo Stark  Vantaa 

Heta- Ravolainen- Rinne  Itä- Uusimaa  Mäntsälä 

 

  



Uudenmaan sosialidemokraatit ottivat kevään piirikokouksessa kantaa tekeillä 

olevaan vanhuspalvelulakiin.  

 

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd.) asettaman ohjausryhmän esitystä 

kommentoitiin useissa puheenvuoroissa. 

Lakiin ei olisi tulossa vähimmäismäärää vanhustenhoidon henkilökunnasta. Se on mahdollista 

kuitenkin asetuksella, jos palvelujen laadun ongelmat eivät väisty uudella lailla. 

Uudenmaan demarien kevätpiirikokous Espoossa lauantaina 

Julkisuudessa ovat puhuttaneet juuri henkilöstömitoitukset. Näin kävi myös piirikokouksessa. 

Puoluehallituksen terveiset kokoukseen tuoneen kansanedustaja Raimo Piiraisen mielestä voi olla 

hyväkin, ettei henkilöstömitoituksia ole, kun taas Jarkko Rahkamo piti niitä aivan 

välttämättöminä. 

Jälkimmäisen käsityksen kannalla oli myös Tarja Eklund, jonka mielestä asetuksen saaminen 

tarvittaessa on pitkä tie. 

- Kyse on vanhusten turvallisuudesta. Asiaa ei pitäisi katsoa pelkästään kunnan ja valtion 

rahoituksen kannalta. 

Ministeri puolusti tiukasti ryhmän jäseniä ja heidän riippumattomuuttaan sekä sanoi kehuneensa 

esitystä julkisesti, koska esitys ansaitsee sen. Silti hän korosti, ettei ole missään vaiheessa lyönyt 

kantaansa lukkoon. 

- Vasta lausuntokierroksen jälkeen on poliittisen päätöksen paikka, Guzenina-Richardson sanoi ja 

vakuutti kiertävänsä tulevien viikkojen aikana laitoksissa katsomassa, mikä tilanne paikan päällä 

oikeasti on. 

Pikanttina lisänä muuhun keskusteluun kansanedustaja Antti Lindtman puhalsi demariväkeen lisää 

"väyrysläisyyttä", jonkinlaista tervettä kotiinpäinvetoa kertoa, mitä kaikkea hyvää SDP on 

hallituksessa saanut aikaan. 

Kannanotossaan piiri tuo julki, ettei kuntarakenneuudistuksessa voida pääkaupunkiseudulla ja 

Uudellamaalla kokonaisuutena edetä ennen kuin käytettävissä on laaja ja perusteellinen 

metropoliselvitys. Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii, että selvitystyö metropolihallinnosta 

käynnistetään välittömästi ja valmistellaan esitys metropolihallinnoksi kuntarakenneuudistukseen 

liittyvänä erillisratkaisuna. 

 

Rane Aunimo 

Demari.fi 

 

 

 


