
Hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveys-
palvelut kuuluvat meille kaikille.

Espoon talous kuntoon palveluita 
kehittämällä. Päätösten vaikutuksia 
pitää seurata ja arvioida todellisten 
vaikutusten eikä vain talouden tunnus-
lukujen perusteella.

Päätöksentekoon keskustelevaa avoi-
muutta ja tasa-arvoa. Kaupunkilaiset 
on otettava mukaan suunnittelemaan 
omia palveluitaan.

Luontoa ja ilmastoa on ajateltava kai-
kessa toiminnassa ja päätöksenteossa.



Hyvillä ja riittävillä palveluilla hyvinvoiva Espoo
Hyvinvointia pitää edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi muillakin toimil-
la. Palveluiden pitää olla tasa-arvoisia, elämänkaareen ja tarpeisiin sopivia.  Palve-
luiden järjestämisessä ei saa tehdä valintaa ikääntyneiden, lasten tai muunikäis-
ten välillä.  Kaupunkilaisten omia voimavaroja ja osallistumista on tuettava.

Terveysasemien lääkäripalveluiden saatavuutta on parannettava. Mielen-
terveyspalveluita täytyy olla saatavissa tarvittessa. Sosiaalityön keinoilla voi-
daan syrjäytymistä ehkäistä ajoissa. Ennakoivat palvelut auttavat espoolaisia 
pitämään huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Palvelut omalla 
äidinkielellä luovat turvaa ja palveluita täytyy olla saatavissa myös ruotsiksi. 
Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys on varmistettava Espoon palveluissa 
huolehtimalla työhyvinvoinnista ja työn mielekkyydestä. 

Palveluiden riittävyys tulee turvata niiden sisältöjä ja järjestämistapoja  kehit-
tämällä. Pelkästään kuluja nostamalla tuotettu määrällinen lisäys ei ole kestävää. 
Osan palveluista voi yksityistää, jos kaupunki ostamalla palveluita saa kaupunki-
laisille paremmin saavutettavat ja laadukkaat palvelut taloudellisesti.  

Hyvinvoivassa kaupungissa huomioidaan rakentamisessa asuinympäristön 
esteettömyys. Hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä mahdollistetaan palveluiden 
saavutettavuus  niin kaupunkikeskuksissa  kuin pientaloalueillakin asuville.



Vanhusten palveluilla turvaa ikääntyville ja omaishoitajille
Ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluita on tarjottava riittävästi ja 
hoiva-asumisen vaihtoehtoja on lisättävä. Palvelut pitää tarjota oikea-aikaisesti. 
Espoolaiset omaishoitajat tekevät arvokasta fyysisesti ja henkisesti raskasta 
hoitotyötä. Omaishoitoa pitää tukea enemmän uudistamalla omaishoidontuen 
järjestelmää sekä tarjoamalla nykyistä monimuotoisempia palveluita rahallisen 
omaishoidontuen korvauksen lisäksi. Ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja 
yksinäisyyden torjumiseen tarvitaan liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä päivä- 
ja ryhmätoimintaa. Kansalaisjärjestöt ja yhteisöt tulee ottaa kaupungin kumppa-
neiksi ikääntyneiden elämänlaadun parantamisessa.

Päivähoitoon joustavuutta ja tukea lasten kotona hoitamiseen. 
Korkeatasoiset koulut kaikille lapsille ja nuorille
Päivähoitoon ja lasten kotona hoitamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja pienten 
lasten vanhempien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Kotihoidon tuen 
Espoo-lisän tasoa tulee korottaa ja palauttaa se myös perheisiin, jossa alle 3-vuo-
tiaan kotona hoidettavan sisarus on päivähoidossa.  Lääkäri- ja neuvolapalvelui-
den lisäksi saatavilla täytyy olla lasten terapiapalveluita.  Erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten tarpeisiin on kiinnitettävä huomiota päivähoidossa ja kouluissa. 
Korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet 
kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille. Kouluissa on oltava saatavilla avustajia, jotta 
kaikilla oppilailla on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen oppimisympäristöön.



Päivi Salli, yhteiskuntatieteiden maisteri ja vanhusten palveluiden johtava so-
siaalityöntekijä. Kahden lapsen äiti Matinkylästä. Espoolainen vuodesta 1994.

Uskon avoimeen keskusteluun, vuorovaikutukseen ja siihen, että huolella asioi-
hin perehtymällä tehdään hyviä päätöksiä. Työni kautta olen sosiaali- ja terveys-
palveluiden ja vanhusten palveluiden asiantuntija, mutta pienten lasten äitinä  
myös lapsiperheiden elämään liittyvät asiat ovat minulle läheisiä. Minulle tärkei-
tä arvoja päätöksenteossa ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kaikkien 
ihmisten ihmisarvon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, vastuullisuus ja luonnon 
kunnioittaminen. Espoossa arvostan kaupungin moni-ilmeisyyttä ja luonnon-
läheisyyttä. Harrastan luonnossa liikkumista ja geokätköilyä.
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