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Palvelujen siirto kunnilta hy-
vinvointialueille johtaa por-
mestari Kalle Ikkelän mukaan 
pahimmillaan samanlaiseen 
”siltarumpupolitiikkaan” kuin 
kuntayhtymissä: palvelut
samaa tasoa, mutta kalliim-
malla hinnalla.

Kun alueilta loppuvat rahat ja 
valtiovarainministeriö pitää 
kukkaron nyörit tiukalla, 
edessä voi hänen mukaansa 
olla odotettua isompia kunta-
veron leikkauksia ja vaikeuk-
sia kunnille.

”Kun kunnilta otetaan pois 
tehtäviä ja rahoitus, joutuu 
kysymään, onko sote tapa 
pakottaa kuntaliitoksiin”, 
Ikkelä puntaroi.

E nnen eduskunnan sote-pää- 
 töstä Kalle Ikkelä oli sitä mieltä, 

että koko hanke saisi kaatua. Hä-
nestä pieneen maahan ollaan luo-
massa turha byrokratiakerros.

”Kantani on edelleen sama. By-
rokratiakerros on valtavan iso ja 
kallis.” 

 Ikkelä myös piti Uudenmaan 
pilkkomista hyvinvointialueisiin 
mielivaltaisena. Hänestä jaossa ei 
huomioitu ihmisten ja alueiden 
luontaisia liikkumis- ja asiointi-
suuntia.

”Tilanne ei ole muuttunut. Esi-
merkiksi julkinen liikenne ei tällä 
hetkellä palvele ihmisten pääsyä 
tulevan hyvinvointialueen palve-
luiden äärelle. Joudumme tavalla 
tai toisella parantamaan ihmisten 
pääsyä palveluiden piiriin ja tämä 
nostaa kokonaiskustannuksia.”

”Monille alueille kaaos,  
kaikille haasteita”

Ikkelä olisi halunnut edetä sotessa 
kuntayhtymien pohjalta. Malli on 
nyt päätetty, vaikka se ei ole mie-
luinen. Ikkelä on ehdolla aluevaa-
leissa.

”Yritämme tehdä sotesta mah-
dollisimman hyvän. Muutos on 
aina myös mahdollisuus. Pidetään 
huolta, että jatkossa yksityinen ja 
kolmas sektori ovat laajemmin 
mukana tuottamassa palveluita.”

”Parhaimmillaan pystymme uu-
distamaan palveluita tavalla, joka 

kuntayhtymässä ei ollut mahdol-
lista.”

”Alueiden välillä on suuria eroja. 
Toisilla alueilla on jo kuntayhtymä 
valmiina ja toiset lähtevät liikkeelle 
nollasta. Ennustan monille alueille 
kaaosta ja kaikille alueille melkoi-
sia haasteita.”

Maahan muodostetaan 21 hyvin-
vointialuetta, jotka ottavat hoitaak-
seen kunnille kuuluvat sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoi-
men vuoden 2023 alusta. Rytäkäs-
sä yli 200 000 ihmisen palkan-
maksaja vaihtuu.

”Alkukäynnistys epäilemättä hei-
jastuu henkilöstöönkin, valitetta-
vasti”, Ikkelä sanoo.

”Koronapandemia jatkuu vielä 
jonkun aikaa. Henkilöstö on kovil-
la ja varmaan monilla on ajatukse-
na hakeutua toiselle alalle. Toisaal-
ta, hyvinvointialue toimii jatkossa 
laajemmalla alueella ja voi tarjota 
uusia mahdollisuuksia henkilöstöl-
le. Lisäksi yksityisen ja kolmannen 
sektorin mukaan ottaminen voi 
tuoda uusia uramahdollisuuksia 
monille.”

”Ongelmia saattaa tulla. Osa 
hyvinvointialueista katsookin jo 
ulkomaille varmistaen työvoiman 
saatavuuden jatkossa.”

”Ei maakuntaverolle!”

Ikkelän mielestä on tärkeää, että 
heti alusta saakka palvelua voi saa-
da yli hyvinvointialueiden rajojen.

”Yksityiset toimijat tulee ottaa 
laajasti mukaan esimerkiksi palve-
luseteleiden avulla. Nyt yksityisten 
rooli on liian pieni ja toivottavasti 
suurempi jatkossa.”

”Rahoitus ei tule monilla alueilla 
riittämään ja valtio tuskin antaa 
lisää rahaa. Rahoitus pitkällä aika-
välillä on siis ratkaisematta.”

Olet vastustanut maakuntaveroa. 
Onko kantasi yhä sama?
”Kantani on sama. Maakuntavero 
on kuin Schrödingerin kissa: sitä 
joko valmistellaan tai ei valmistel-
la, riippuen kysytäänkö hallitus-
puolueilta vai ministeriön viran-
haltijoilta.”

”Maakuntavero väkisinkin nostaa 
kokonaisveroastetta eikä kannusta 
parantamaan tehokkuutta, vaan 
helppona ratkaisuna käydään ih-
misten kukkarolla hakemassa lisää 
rahaa. Pääkaupunkiseutu rahoittaa 
merkittävästi muuta Suomea jo nyt 
ja maakuntaverolla paikataan tätä-
kin tulonsiirtoa.”

”On käytävä avoin keskustelu, 
mikä on kohtuullista.”

Kuntaveroon isompia leik-
kauksia?

Ikkelän mukaan soten ensimmäi-
set vuodet ovat vaikeita taloudelli-
sesti. 

”Siirtymävaiheen kikkailu tilin-
päätösten ja talousarvioiden kanssa 
ei luultavasti tuo toivottua tulosta 
ja valtiovarainministeriö katsoo 
varmasti valtion menojen perään. 
Tämä voi näkyä odotettua isompa-
na kuntaveron leikkauksena ja lisää 
vaikeuskerrointa kuntatalouteen.”

Ikkelän mukaan palvelumaksu-
jen korottaminen ei ole ratkaisu 
rahoituspulmiin, koska maksut 
vaikuttavat pahiten pienituloisiin.

”En kannata maksujen korotta-
mista”, Ikkelä painottaa.

Kaikkinensa sote on historial-
lisen suuri uudistus, joka myllää 
suomalaista hallintoa, ennen muu-
ta kuntia.

Hän ei sulje pois hyvinvointi-
alueiden toimintojen laajentamista 
tulevaisuudessa. 

”Toisen asteen koulutus voisi olla 
mahdollisia hyvinvointialueen vas-
tuita jatkossa.”

”Odotan johtavan 
kuntaliitoksiin”

Ikkelä sanoo pohtineensa, mikä on 
ison harjoituksen perimmäinen 
tarkoitus. Onko hyvinvointialueet 
tapa pakottaa kuntaliitoksiin, kun 
kunnilta otetaan ensiksi pois tehtä-
viä ja rahoitus?

”Valtio siirtää toisaalta tehtäviä 
hyvinvointialueille ja toisaalla 
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työntää niitä takaisin kunnil-
le. Ajankohtaisena esimerkkinä 
TE-palvelut jotka siirtyvät kun-
nille, mutta tässäkin edellytetään 
riittävän isoja hartioita.” 

”Kasvatus ja sivistys korostuvat 
jatkossa kuntien tehtäväkentässä. 
Toisaalta on hyvä, että palveluita 
tehdään isommalla mittakaavalla 
koska esimerkiksi ICT-palveluiden 
kehitystä ei ole mahdollista tehdä 
pienemmissä kunnissa. Toinen 
puoli kolikosta on, että paikalliset 
asiat tunnetaan paikallisesti ja nii-
hin liittyvä päätöksenteko ei voi 
karata pitkälle.”

”Odotan palvelujen siirron kun-
nilta hyvinvointialueille johtavan 
kuntaliitoksiin.”

Uskotko aluevaltuustojen kyke-
nevän toimimaan tasapuolisesti 
alueen palveluja järjestettäessä?

”En usko. Kuntayhtymissä nähty 
aluepolitiikka tulee jatkumaan, 
valitettavasti.”

”Hyvinvointialueen valtuutetuil-
le asetetaan kovia paineita kuntien, 
kuntalaisten ja kuntapoliitikkojen 
toimesta ajaa oman kunnan etua. 
Jos samalla vielä toimit kunnan-
valtuustossa, kuten monet tulevien 
hyvinvointialueiden valtuutetut 
toimivat, joudut puun ja kuoren 
väliin. Harva poliitikko pysyy ob-
jektiivisena ja riippumattomana.”

Jännitteitä ja riitoja 
kuntien välille

Onko mahdollista, että sote lisää 
jännitteitä ja riitoja naapurikun-
tien kesken?
”Pahimmillaan käy näin ja se voi 
vaikuttaa muuhun kuntayhteistyö-
hön kielteisesti.”

Ikkelä ennustaa, että aluevaltuus-
toihin syntyy ”kuntapuolueita”. 
Osa päätöksistä tehdään puoluelin-
jojen mukaisesti.

”Palveluverkkoa koskevissa 
päätöksissä tullaan näkemään ko-
tiinpäinvetoa, kun yhden kunnan 
poliitikot löytävät toisensa yli puo-
luerajojen ja oman kunnan alueella 
tuotetuista palveluista ei haluta 
luopua.”

”Palveluiden järjestämisessä 
löytyy ideologisia eroja ja niissä 
päätökset tehdään puoluelinjojen 
mukaisesti.”

Ikkelän mukaan syrjäkulmilla 
koettava huoli palvelujen keskitty-
misestä on perusteltu ja todellinen.

”Pelkkien seinien tuijottamisen 
sijasta meidän tulee ottaa käyttöön 
liikkuvien palveluiden ja digitali-
saation tuomia mahdollisuuksia.”

”Yksityiset toimijat tulee ottaa 
laajasti mukaan esimerkiksi 
palveluseteleiden avulla. Nyt 
yksityisten rooli on liian pieni ja 
toivottavasti suurempi jatkossa.”
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”Pelkkien seinien tuijot-
tamisen sijasta meidän tulee 

ottaa käyttöön liikkuvien 
palveluiden ja digitalisaation 

tuomia mahdollisuuksia.”

”Valtiovarainministeriö 
haasteellinen kumppani”

Sote pitäisi saada valmiiksi vuoden 
2023 alkuun mennessä. Valittavilla 
aluevaltuustoilla on edessään jät-
tiurakka.

”Päätöksentekorakenne pitää saa-
da ensimmäiseksi valittua, eli hal-
litus, lautakunnat ja jaokset. Toi-
seksi pitää valita parhaat saatavissa 
olevat viranhaltijat johtamaan 
hyvinvointialueen toimintaa. Sen 
jälkeen tulee hyvinvointialueen 
palveluista päättäminen ja talous-
arvion laadinta.”

”Hyvinvointialue ei enää käy 
kuntien kukkaroilla kuten kun-
tayhtymät tekivät aiemmin, vaan 
jatkossa neuvotellaan valtiovarain-
ministeriön kanssa, jos rahat eivät 
riitä. Arvioisin valtionvarainminis-
teriön olevan haasteellisempi neu-
vottelukumppani, joten on erittäin 
tärkeää rakentaa mahdollisimman 
todenmukainen talousarvio ja pi-
täytyä budjetissa”, Ikkelä linjaa.

Syksyn kiire yllätti

Kalle Ikkelä valittiin kesäkuussa 
2021 kuntavaaleissa heti ensi yrit-
tämällä hyvällä äänimäärällä Tuu-
sulan valtuustoon. Sitten valtuusto 
valitsi hänet pormestariksi. Ikkelän 
mukaan kunnallispoliitikon ura on 
lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti.

”Tuusulassa on meneillään mo-
nia uudistuksia ja investointeja, 
joita pitää edistää ja samalla käydä 
neuvotteluja ryhmien välillä. Syk-
syn aikana olemme päivittäneet 
kuntastrategian, tehneet vuoden 
2022 talousarvion ja samalla olem-
me valmistautuneet Keski-Uuden-
maan hyvinvointialueen käynnis-
tämiseen.”

Onko jokin asia kuntapolitiikassa 
yllättänyt?
”Syksyn kiire yllätti. Työpäivät 
ovat monesti 12 tuntia pitkiä. Laa-
joja asioita tulee päätöksentekoon 
viikoittain.”

Mitkä ovat Tuusulan tärkeimmät 
hankkeet 2022?
”Teemme parhaillaan mittavia 
investointeja palveluverkkoon 
ja vuonna 2022 saamme ensim-
mäisen kohteen valmiiksi, Martta 
Wendelinin päiväkodin.”

”Koronan hoito traaginen 
farssi”

Korona on ollut Suomen ja koko 
maailman riesana kaksi vuotta. 
Tilanne näyttää jälleen huonolta. 
Pormestari melkein tuohtuu, kun 
häneltä kysyy, miten hän arvioi 
pääministeri Sanna Marinin (sd) 
hallituksen, eduskunnan ja viran-
omaisten selviytyneen koronakrii-
sin hoidossa.

”Koronan hoito on ollut traa-
ginen farssi, jonka kansalaiset 
maksavat.”

”Maahantulorajoituksia ei saada 
kuntoon tarpeen tullen, yksityisten 
apu ei kelpaa testauksessa eikä ro-
kotuksissa, koronapassin käyttöön-
otossa viivyteltiin, säästöpäätöksiä 
perutaan julkisen paineen alla, 
pääministeri bilettää yökerhossa 
koronalle altistuneena, kun työpu-
helin “unohtui” kotiin ja Huolto-
varmuuskeskuksen johtaja joutui 

syytettyjen penkille työnsä menet-
täneenä. Vertailu Keski-Euroopan 
maihin paljastaa suorituksen huo-
nouden.”

Hallituksen linjattomuus on 
Ikkelän mukaan heijastunut alue-
viranomaisten, kuntien ja elinkei-
noelämän koronatoimien onnistu-
miseen.

”Vaikeassa paikassa on parhaan 
mukaan tulkittu sekavia ja alati 
muuttuvia ohjeita. Hallituksen 
päättämättömyys ja sekava päätök-
senteko on aiheuttanut ongelmia 
monelle taholle.”

Ikkelä allekirjoittaa monien 
asiantuntijoiden arvion, jonka mu-
kaan koronasta on tullut pysyvä 
kiertolainen, jonka kanssa on vain 
opittava elämään. Hän kuitenkin 
luottaa, että lääketiede löytää lo-
pulta keinot vitsauksen nujertami-
seen.

”Tiede ratkaisee tämänkin. Ko-
ronapillerit ovat jo markkinoilla ja 
rokotteita on saatavilla laajasti.”

”Holtittomaan talouspolitiik-
kaan ei enää varaa”

Ikkelä suomii hallitusta kovin sa-
noin myös talous- ja finanssipoli-
tiikan hoidosta.
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”Samat haasteet taloudessa ovat 
edelleen olemassa kuin ennen pan-
demiaa, nyt vaan pahempina. Suo-
men työllisyysluvut laahaavat mer-
kittävästi verrokkimaita jäljessä ja 
kokonaisveroasteemme on maail-
man korkeimpia. Ikääntyvä väestö 
ja vähäinen syntyvyys vaikeuttavat 
tilannetta melkoisesti.”

Kuntavaalien alla Ikkelä kriti-
soi hallitusta, että se on käyttänyt 
koronaa tekosyynä liialliselle vel-
kaantumiselle ja vältellyt puuttu-
mista rakenteellisiin ongelmiin.

”Olen yhä vahvemmin tätä miel-
tä. Työmarkkinoiden rakenteelliset 
uudistukset loistavat poissaolol-
laan. Rahaa jaetaan surutta ja vai-
keat päätökset jätetään tekemättä 
ja jopa perutaan, kun tulee negatii-
vista julkisuutta.”

”Suomalaisilla ei ole enää varaa 
vasemmistohallituksen holtitto-
maan talouspolitiikkaan. Luulen 
kansan laajasti tietävän, ettei nyky-
meno voi jatkua.”

”EU-linja kirkastettava”

Euroopan unioni on alkavalla 
Ranskan puheenjohtajakaudella 
arvioimassa talouslinjauksiaan uu-
siksi. Ikkelän mukaan Suomen on 
kirkastettava EU-politiikkaansa.

”Yhteinen velka ja EU-verot 
ovat epätoivottu kehityssuuntaus. 
Suomen pitää kirkastaa linjansa ja 
kertoa se ääneen. Tämä vaatii puo-
luerajat ylittävää yhteistyötä. Mei-
dän pitää kuitenkin muistaa, että 
Suomen on parempi olla mukana 
EU:ssa kuin ulkona.”

”Britannian eron jälkeen voi-
masuhteet ovat muuttuneet. Myös 
Saksan liittokanslerin vaihtuminen 
voi aiheuttaa muutoksia. EU:n ta-
solla on järkevää tehdä osa asioista, 
esimerkiksi rajavalvonnassa on 
hyvä tehdä yhteistyötä. Liitto- 
valtiokehityksen tulee olla prag-
maattista eikä ideologista.”

Teknologiasta ja metsistä 
apua ilmastopolitiikassa

Suomi on asettanut tavoitteeksi 
olla hiilineutraali 2035. ”Tiedeus-
kovaisena” Ikkelä ei pidä tavoitetta 
mahdottomana.

”Suomen kasvihuonekaasupääs-
töt pienenevät vuosi vuodelta ja 
2035 on mahdollista saavuttaa 
hiilineutraalius, kunhan teemme 
vaikuttavia asioita järkevästi. Joku 
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yksittäinen vuosiluku ei silti ole 
syy hankaloittaa ihmisten arkea 
tarpeettomasti.”

”Pystymme vähentämään esi-
merkiksi teollisuuden päästöjä 
vaatimalla yritystukien ehdoiksi 
päästövähennyksiä. Teknologian 
kehityksen avulla liikenteen pääs-
töt putoavat tulevina vuosina mer-
kittävästi.”

Ikkelä harmittelee, että EU:ssa ei 
aina ymmärretä metsien merki-
tystä Suomelle. Hän patisteleekin 
Suomen meppejä aktivoitumaan 
edunvalvonnassa.

”Metsämme ovat samaan aikaan 
hiilinielu ja tärkeä kivijalka Suo-
men taloudelle. Metsän hoitoon 
tulee kiinnittää tulevaisuudessakin 
huomiota. Metsien jatkuva kasvu 
vaatii metsänhoidollisia toimen-
piteitä ja tällä turvataan tulevai-
suuden puun saanti ja hiilinielujen 
kasvu.” 

Energialla on keskeinen rooli il-
mastopolitiikassa. Onko Suomen 
energiapaletti kohdillaan?
”Olkiluoto 3 sai vihdoin ja viimein 
käynnistysluvan. Meidän pitää li-
sätä ydinvoiman tuotantoa, vähen-
tää tuontienergiaa ja alkaa viedä 
puhdasta energiaa naapurimaihin. 
Tällä olisi myös merkittävä kan-
santaloudellinen vaikutus.”

”Hanhikivi hankala projekti”

Energiaa käytetään myös aseena 
kansainvälisessä valtapolitiikassa.

”Suomen on oltava energiaoma-
varainen ja energian viejä. Tällä 
pelaamme itsemme ulos valtape-
listä. Saksa tulee olemaan ongel-

missa Venäjän kaasuputkien kans-
sa”, Ikkelä sanoo.

Onko Hanhikiven ydinvoima-
laprojekti vietävä maaliin?
”Hanhikivi on hankala projekti, 
koska Venäjä voi väärinkäyttää 
omistajan asemaa. Toisaalta tar-
vitsemme puhdasta energiaa ja 
samalla meidän tulisi irrottautua 
energian avulla käytävästä valtapo-
litiikasta.”

Ikkelä näkee akkuklusterissa po-
tentiaalia Suomelle.

”Akut kehittyvät vauhdilla ja ak-
kuvalmistajat valitsevat jatkossa 
kestävästi tuotettuja materiaaleja 
akkuihin. Suomessa vastuullisesti 
tuotetut materiaalit ovat akkujen 
valmistajille houkuttelevia vaihto-
ehtoja.”

Hänestä myös vety on mahdolli-
suus pitkällä tähtäimellä: ”Lähitu-
levaisuuden ongelmana on puuttu-
va infrastruktuuri.”

 
”F-35 loistava valinta”

Koronan ja ilmastokriisin ohella 
ihmisiä huolestuttaa suurvaltasuh-
teiden kärjistyminen. Ukraina ja 
Valko-Venäjä ovat kansainvälisen 
politiikan polttopisteessä. Jopa so-
dan mahdollisuus on noussut esiin 
Euroopassa.

”Kriisi osoittaa jälleen kerran 
Venäjän käyttävän voimatoimia 
omien intressien suojelemiseen ja 
aiheuttaakseen epävakautta lähi-
alueilla. Suomen tulisi välittömästi 
päivittää lainsäädäntö erilaisten 
hybridivaikuttamistilanteiden va-
ralle.”

Miten kommentoit Suomen hävit-
täjäratkaisua?
”Loistava valinta. Suomi osti par-
haat tarjolla olevat hävittäjät ja va-
lintaa ei politisoitu. Huomattavaa 
on, että USA halusi Suomen saavan 
parhaat hävittäjät ja tekivät tar-
jouksen, joka mahtui budjettiin.”

Puolueesi kokoomus kannattaa 
Suomen Nato-jäsenyyttä. Oletko 
pettynyt, kun kokoomuksen riveis-
tä noussut presidentti Sauli Niinis-
tö ei ole edistänyt jäsenyyttä?

”Sauli varmasti haluaa ajaa poli-
tiikkaa, joka ei ärsytä naapuria. 
Samalla Putin kuitenkin vaatii Na-
tolta takuita, ettei se laajene itään. 
Tämä tarkoittaa, että Suomi jäisi 
harmaalle alueelle. Naton jäsenenä 
olisimme selkeästi oikeassa leiris-
sä.”

”Talous, talous ja talous”

Eduskuntavaalit ovat viimeistään 
2023. Mitkä ovat näillä näkymin 
vaalien tärkeimmät teemat?
”Kolme tärkeintä ovat: talous, ta-
lous ja talous.”

Kokoomus on gallupien kärjessä. 
Jos kokoomus on vaalien jälkeen 
valitsijan paikalla, mikä olisi mie-
lestäsi tavoiteltavin hallituspohja?
”Kokoomus, perussuomalaiset ja 
keskusta.”

Ikkelän mukaan kokoomuksen ja 
perussuomalaisten hallitusyhteis-
työlle ei ole periaatteellista estettä. 
Avainasemassa on hallitusohjelma.

”Kaikkien täytyy aina perääntyä 
jostakin vaatimuksesta ja lopulta 
yhteistyön edellytyksenä on yhdes-
sä sovittu hallitusohjelma.”

”Tuusulasta jo hyvin edustajia 
eduskunnassa”

Kokoomuksella on puoluekokous 
ennen eduskuntavaaleja. Jatkaako 
Petteri Orpo puheenjohtajana ja 
siten pääministeriehdokkaana?
”Tämä on tämän hetken paras ar-
vaus. Mielenkiinnolla odotetaan, 
ilmaantuuko muita ehdokkaita.”

Presidentinvaalit ovat 2024. Kuka 
on suosikkisi kokoomuksen presi-
denttiehdokkaaksi?
”En ole vielä valinnut suosikkia.”

Lähdit 2021 ehdokkaaksi kunta-
vaaleihin, nyt olet mukana alue-
vaaleissa. Lienee loogista ajatella, 
että seuraavaksi sinut nähdään 
ehdolla eduskuntavaaleissa?
”Nykyisissä tehtävissä on riittävästi 
työtä jäljellä. Tuusulasta on jo hy-
vin edustajia eduskunnassa”, Kalle 
Ikkelä sanoo. (K.S.)

”Suomalaisilla ei ole enää 
varaa vasemmistohallituk-

sen holtittomaan talous-
politiikkaan. Luulen kansan 

laajasti tietävän, ettei 
nykymeno voi jatkua.”
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Milloin synnyit ja missä?
Harjavallassa, Satakunnassa vuon-
na 1976.
Kerro paras muisto äidistäsi?
Vuorotöistä huolimatta lapsen ruo-
kailu on järjestetty.
Oliko lapsuutesi onnellinen, entä 
nuoruus?
Olin onnellinen lapsi. Aina on ollut 
kavereita lähellä ja mielenkiintoisia 
harrastuksia.
Muisto ensimmäisestä koulupäi-
västäsi?
Uusi koulurakennus valmistui 
syksyksi 1983. Uusi tummansini-
nen reppu oli hieno. Jännitystä oli 
ilmassa.
Minkä ikäisenä opit lukemaan?
Ekalla luokalla. Ikää oli seitsemän 
vuotta.
Mikä lapsuutesi paras lelu, onko 
sinulla se vielä tallella?
Tämä ei enää ihan lapsuuden lelu 
ole, mutta mopo, Honda Monkey. 
Vieläkin kaipaan sitä vapauden 
tunnetta, kun sai viilettää Mon-
keylla. Myin Monkeyn kevarin 
tieltä.
Kerro lapsuutesi koirastasi haus-
kin muisto?
Koirani opetti minulle toisista 
huolehtimisen tärkeyden. Kävin 
Anu-koiran ja äidin kanssa jopa 
koiranäyttelyissä. Menestys oli 
vaatimaton. 
Oletko hevosihmisiä?
Olen ollut muutaman kerran hevo-
sen selässä. Hevosessa on voimaa ja 
johtajuutta. Valitettavasti olen niin 
allerginen hevosille ja heinälle, että 
ei ole mitään mahdollisuutta olla 
enää hevosten lähellä.
Kuka on elämäsi opettaja, nai-
nen, mies?
Ensimmäisen luokan opettaja 
opetti minut lukemaan ja laske-

maan. Näitä taitoja olen tarvinnut 
koko elämäni ajan.
Mikä ovat paras ominaisuus si-
nussa?
Analyyttisyys. Kiltteys. Saan asioi-
ta aikaan. 
Mikä on noloin tilanne, johon 
olet joutunut?
Kireät housut repesivät armeijassa. 
Ja naurua riitti porukassa.
Mikä on mieli jäätelösi ja kuinka 
usein syöt herkkuasi?
Daim-jäätelö. Ihana maku. Kesällä 
monta kertaa viikossa.
Paras aika nukahtaa, entä herä-
tä?
Mieluiten ennen puoltayötä. He-
rään ennen seitsemää. Enemmän 
pitäisi nukkua.
Hauskin unesi?
En juurikaan muista uniani, mutta 
pari kertaa olen herännyt valta-
vaan nauruun.
Osaatko kuorsata c-duurissa?
Kuorsaukseni on rauhoittavaa, ma-
talaa hyrinää.
Kuinka paljon alle 2 metriä olet?
265mm.
Kuinka paljon yli 50 kg painat?
Riittävästi. En uskalla punnita.
Pisin hiihtolenkkisi, perinteistä 
vai vapaata?
Ei ne pitkiä ole, mutta välillä ras-
kaita. Nautin maisemista. Tällä 
hetkellä mennään perinteisellä.
Osaatko luistella? Pisin luistelu-
matkasi?
En ole mitannut, mutta joitakin 
kilometrejä Tuusulanjärvellä ja 
Saimaalla. On hieno tunne luistella 
aavalla selällä, vapauden tuulet.
Osasitko nuorena ajaa pyörällä 
ilman käsiä tangossa ja osasitko 
peruuttaa pyörällä?
Kaikki temput tuli kokeiltua. Jar-
ruttomalla pyörällä pystyy mihin 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokas, 
pormestari Kalle Ikkelän kysymykset 
ja vastaukset 2022 vaaleissa
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vain, jopa peruuttamaan. Polvissa 
ja käsissä on muistoja tempuista.
Mikä on sunnuntain tärkein asia?
Lepopäivän pyhittäminen ja paito-
jen silittäminen seuraavan viikon 
tarpeiksi.
Minkälaiseksi kuvittelet Neitsyt 
Marian?
Viisas, armollinen äiti.
Oletko lukenut Kiven Seitsemän 
veljestä. Kuka heistä olet?
Kauan aikaa sitten, koulussa. Ehkä 
Eero? Pikku-Eero, liukas luikku, oli 
vilkas ja osaavainen. Hän teki kep-
posia muille veljilleen ja sai useasti 
selkäänsä veljiltään. Muistan, että 
Eero oppi nuorimpana lukemaan 
ensimmäisenä ja opetti veljilleen 
lukutaidon. 
Millainen oli ylioppilastodistuk-
sesi?
Arvosanat olivat muistaakseni B, 
C, C, C ja L.
Millainen on koulutuksesi?
Tietotekniikan DI ja markkinoin-
nin MBA.
Mikä on hauskinta ja mukavinta 
työssäsi?
Ihmisten kohtaaminen. Palvelemi-
nen arjessa.
Millainen on hyvä työnantaja?
Johdonmukainen, tasapuolinen, 
kannustava.
Tiedätkö mikä on naisten ja 
miesten elinikäodote nyt ja entä 
vuonna 1948?
Tämän muistan lukeneeni kesällä: 
Naiset 84,6, miehet 79. Vuonna -48 
noin 58 vuotta miehillä ja naisilla 
65. Vuonna 1750 elinikäodote oli 
miehille vain 36 vuotta ja naisilla 
38 vuotta. Silloin minunkin elon-
taipaleeni olisi jo jatkoajalla.
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Mikä on pisin matkasi hississä?
Ovelta hissin takaseinään. 
Kerro paras vitsisi?
Millainen ääni kuuluu kun tiikeriä 
lyö lapiolla? Ai of the tiger.
Milloin viimeksi nauroit ja miksi?
Nauran päivittäin. Luultavasti 
omalle vitsille. Tykkään nauraa.
Milloin viimeksi itkit, voitko ker-
toa syyn.
Hautajaisissa.
Tiedätkö mitä tarkoittaa sanon-
ta, että päivä on pulkassa?
Päivän työt on tehty. Vanhaan 
aikaan jokaisella työntekijällä oli 
oma pulikka ja isännällä oli oma. 
Työaikakirjanpito hoidettiin puli-
koilla. Isäntä veisti vierekkäin ole-
viin pulikoihin työpäivän jälkeen 
loven merkiksi tehdystä työpäiväs-
tä. Päivä oli pulikassa. 
Elämäsi surullisin hetki?
Läheisistä ihmisistä tai lemmikistä 
luopuminen ovat olleet surun het-
kiä, mutta ne kuuluvat elämään. 

Milloin viimeksi rukoilit?
Kiitän joka päivä rakkaista.
Missä on paras sauna?
Mökin sauna. Ikkunasta näkee Sai-
maalle.
Mikä on kenkäsi koko?
42-43. Tarvitsen hiihtämiseen suk-
set.
Kuinka usein vaihdat kengät uu-
siin?
Sitten kun varpaat näkyvät.
Milloin viimeksi pesit WC:n?
Pöntön reunat päivittäin ja koko 
WC kerran viikossa.
Onko sinulla robotti-imuri, robot-
ti ruohonleikkaaja?
Robotti-imuri löytyy mökiltä. Sen 
nimi on Ohisalo, koska se on vähän 
saamaton, mutta iloisen innokas.

Kuinka usein peset kotisi matot?
Harvoin. Kone pesee. Puhdas mat-
to on kiva.
Kotisi paras paikka?
Päivällä on sohva ja illalla sauna. 
Yöllä on mukava olla peiton alla 
sängyssä.
Milloin olit viimeksi lapsesi kou-
lun vanhempaintapaamisessa?
Vuoden 2021 alussa. Korona-aika 
on tässäkin pahasta.
Laulatko kuorossa, mikä on Suo-
men paras kuoro?
Laulan kovaa ja itsekseni. Tuusulan 
mieslaulajat on hyvä kuoro.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokas, 
pormestari Kalle Ikkelän kysymykset 
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Minkä kirjan luit viimeksi, mitä 
opit kirjasta?
Esko Ahon kirjan ”1991 Mustien 
joutsenten vuosi”. Suosittelen jo-
kaiselle. Sujuvasti kirjoitettu.
Mikä on suosikki virtesi, kappa-
leesi?
Varpunen jouluaamuna. Varpunen 
jouluaamuna on Zacharias Tope-

liuksen runo. Topeliuksen poika 
kuoli vuoden ikäisenä edellisenä 
keväänä. Valtava isän tuska ja toivo.
Paras lukemasi kirja, ja miksi?
Aapinen on tietenkin ollut tärkeä 
kirja, koska siitä opin lukemaan. 
Myöhemmin Väinö Linnan Tunte-
maton sotilas vaikutti syvästi.
Kuinka vietät kesälomasi?
Mökillä Puumalassa. Järven ran-
nalla jäätelöä ja tuoreita mansikoita 
syöden.
Mainitse hauskin seuraamasi 
tv-ohjelma?
Vain Elämää -sarjaa on mukava 
katsoa. Kaikki itkevät onnesta.
Millainen mies on Petteri Orpo?
Ystävällinen. Komea pitkä mies, 
kuten Sauli Niinistö ja Kalle Ikkelä.
Käveletkö tikapuitten alta? Olet-
ko taikauskoinen?
Kävelen, kunhan ei ole perjantai 
13. päivä.
Mikä on onnen värisi, kuinka se 
näkyy elämässäsi?
Lempiväri on sininen, se ilmentää 
seesteisyyttä. Lähes kaikki pukuni 
ja paitani ovat sinisiä. Taivaansini-
nen on rauhan väri. 

Milloin viimeksi olit stressaantu-
nut, kuinka hoidat stressin?
Työstressiä on viikoittain. Urheilu 
ja lepo auttaa.
Mitä mieltä olet perhosista?
Epäilyttävän kevyitä ja ketteriä. 
Muhammed Alin sanotaan olleen 
nyrkkeilyn perhonen. Perhonen 
tuo mieleen kesän. 

Mikä on paras urheilusaavutuk-
sesi?
Hopeaa karaten SM-kisoissa.
Mitä liikuntaa harrastat viikon 
aikana?
Sählyä kerran viikossa. Viikonlop-
puisin hikiliikuntaa.
Kuinka monta kertaa jaksat pun-
nertaa?
Odota vähän. Kuten näit ja laskit. 
Yhteensä 18 kertaa meni.
Kuinka monta kilometriä aioit 
hiihtää talvella 2021–2022?
Jos on Tuusulassa lunta, niin tavoi-
te on käydä mahdollisimman mo-
nella eri ladulla. Hienoja maisemia 
ja hyvin hoidettuja hiihtoreittejä.
Mikä on suosikkijoukkueesi ja 
miksi?
FC Tuusula Old Stars. Keski-ikäis-
tyvien höntsäsähly. Keskiviikkoisin 
klo 20.00 urheilukeskuksen sali-
bandyhallilla. Kuulemma pormes-
tarikin pelaa jengissä.
Ketä naisurheilijaa arvostat eni-
ten ja miksi?
Olympiavoittaja Siiri Rantanen. 
Sisukas ja elämänmyönteinen ih-
minen. Hän on syntynyt 14.12.1924 

ja hiihti viimeisen täysmittaisen 
Finlandia-hiihtonsa 71-vuotiaana.
Luettele suomalaiset F1-kisavoit-
tajat?
Rosberg, Häkkinen, Räikkönen, 
Bottas. (Oikea vastaus: myös Kova-
lainen).
Kuinka pihvi paistetaan?
Voissa kuumalla pannulla mediu-
miksi. Hyvä pihvi on nautinto.
Suosikki kala kalakeitossasi?
Lohi. Pidän siitä myös savustettu-
na.
Paras karkki, suklaa?
Fazerin suklaalevyt. Yksinkertai-
nen on hyvää.
Missä kulkee Yoldiameren ran-
taviiva noin vuodelta 7700 eaa. 
sekä Ancylusjärven ranta noin 
vuodelta 6200 eaa.
Tämä on helppo kysymys. Hä-
meenlinnan Aulangolla. Tietenkin.
Suosikki kahvilasi?
Kalle Ikkelän itse keittämä tumma-
paahtokahvi kotona. Ostan kaupas-
ta vain Pauligin Parisien -kahvia. 
Oletko maistanut pakurikääpä-
tippoja?
En ole maistanut. Moni on suositel-
lut. Suomalainen keksintö. Kuusen-
kerkkäuutetta sen sijaan olen mais-
tanut, sekin on hyvä luonnontuote. 
Käytätkö luontaistuotteita, vita-
miineja?
D-vitamiinia päivittäin ja Echina-
forcea flunssan oireisiin.
Pidätkö puheet paperista vai 
päästäsi?
Paperista suurimmaksi osaksi. Kir-
joitettu puhe on tarkoin punnittu.
Vaikein työsi ja saitko työn teh-
dyksi?
Anteeksi pyytäminen on joskus 
vaikeaa. Vaikeuksien kautta, kyllä.
Osaatko ajaa traktoria?
En ole ajanut, mutta ehkäpä osai-
sin. Olisi hienoa ajaa traktoria. Joka 
pojan unelma.
Pitääkö kela-korvaus säilyttää 
lääkäripalkkioissa?
Ehdottomasti pitää ja sitä pitää 
nostaa. Lääkäriin ja hammaslääkä-
riin pääsy on perusoikeus.
Kuinka suuri on pienin kansan-
eläke kuukaudessa?
Noin 660 euroa parisuhteessa ole-
valle. Liian pieni. Pitää nostaa.  
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Mikä on keskeisin tavoitteesi 
Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueen 

valtuutettuna?

“Hoitaa ihmisten asiat
 luottamuksella ja päättäväisesti. 

Hyvä hoito kuuluu jokaiselle.”
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Takuueläke on 850 euroa kuussa.
Mitä tekisit lääkeomavastuulle, 
omaishoidon tuen verolle?
Pienituloisten lääkkeet pitäisi olla 
ilmaisia. Lääkäri määrää lääkkeet 
ja vain otetut lääkkeet vaikuttavat.
Omaishoidon tuen vero kokonaan 
pois. Yhteiskunnalle halvin vaihto-
ehto. Arvokasta työtä.

Kuinka paljon ilmasto on nyt 
lämmennyt?
Asiantuntijat sanovat, että esiteolli-
selta ajalta noin yhden asteen.
Mikä on Tuusulan pinta-ala?
Maata on 219,54 km², enemmän 
kuin Helsingissä. 
Kuinka monta olympiakultaa 
Juha Mieto on voittanut?
Yhden. 4x10 km viestihiihto 1976, 
jossa Mieto hiihti toisen osuuden.
Kuinka monta sähköautoa Suo-
messa on?
Täyssähköjä on yli 10 000.
Kuinka paljon Olkiluoto 3 säh-
köteho on ja mikä on laitoksen 
hinta?
1 600 MW ja alkuperäinen hin-
ta-arvio oli noin 3,2 miljardia 
euroa. Lopullinen hinta on lähem-
mäs 11 miljardia euroa ja näin se on 
arviolta maailman viidenneksi kal-
lein rakennus. Olkiluoto 3 on myös 
Suomen suurin ilmastoteko.
Onko oikein tuoda maakaasua 
Venäjältä tai Virosta?
On lyhyellä aikavälillä, koska muu-
toin talvipakkasella on sisälläkin 
kylmä. Suomen energiaomavarai-

suus pitää saada kuntoon ja lopettaa 
liiallinen kadulla istuminen edus-
kuntatalon edessä kesähelteellä.
Mielipiteesi Olaf Scholzista ja 
kuka hän on?
Olaf on Saksan liittokansleri. Hän-
kin on ollut pormestari, joten var-
masti kelpo kaveri. Euroopan uusia 
johtajia.

Kuka on arvostetuin pääministe-
rimme kautta aikain – perustele?
Pääministeri Risto Ryti. Talvisota 
syttyi 30.11.1939. Risto Ryti tuli 
presidentti Kyösti Kallion painos-
tamana pääministeriksi 1.12.1939. 
Rytin I hallitus istui 27.3.1940 asti. 
Talvisota päättyi 13.3.1940. Risto 
Ryti on Suomen paras pääminis-
teri.
Arvostaako kansa pääministerei-
tä?
Pääministereiden pitää arvostaa 
kansaa. Kyllä kansa palkitsee hy-
vän työn.
Onko Suomessa liikaa hyvin-
vointialueita – mikä olisi sopiva 
määrä?
Vasemmistohallituksen poliittinen 
lehmänkauppa oli 21 hyvinvointi-
aluetta ja Helsingillä oma ratkai-
sunsa. Viimeistään 2030-luvulla 
hyvinvointialueita on 5–12 kappa-
letta ja se on sopivampi määrä.
Mikä on oikea mitoitus vanhus-
ten kotihoidossa, miksi?
Hoitajamitoituksen tulee perustua 
asiakkaiden tarpeisiin. Jokaiselle 
tulee tehdä yksilöllinen hoitosuun-

nitelma ja siihen perustuu yksi-
löllinen hoitajamitoitus. Joku tar-
vitsee enemmän hoitoa kuin joku 
toinen, ja ajan myötä hoidon tarve 
muuttuu jokaisella. Kaikista pide-
tään joka tilanteissa huoli.
Missä kävit armeijan ja mikä on 
sotilasarvosi?
Porin prikaatissa Säkylässä. Soti-
lasarvo on jääkäri. Olin sotilaspo-
liisina.
Mikä on suosikki teatteri?
Käyn mielelläni teattereissa. Van-
han ajan koulun joulujuhlat ja las-
ten esitykset ovat aina hellyttäviä. 
Kansallisteatterin työtä arvostan. 
Keski-Uudenmaan teatteri on osoi-
tus kovasta työstä ja ammattitai-
dosta.
Tiedätkö missä sijaitsee Väinö 
Linnan, Juice Leskisen ja Veikko 
Sinisalon haudat?
Heidän hautansa ovat Tampereella 
Kalevankankaan hautausmaalla, 
kauniit hautamuistomerkit, ja ovat 
muuten lähellä toisiaan. 
Minkä puolueen kansanedustaja 
oli lausujamestari Veikko Sinisa-
lon isä?
Hän oli sosialidemokraattien kan-
sanedustaja. Veikko Sinisalon serk-
ku oli kommunistijohtaja Taisto 
Sinisalo. Veikon isä ja Taiston äiti 
olivat sisaruksia.
Kantasi koronarokotuksiin?
Ehdottoman myönteinen. Tiede 
voittaa virukset.
Missä ja miten vietät pääsiäisen?
En tiedä vielä. Mökillä tai laskette-
lemassa. 
Millainen olisi sinun paratiisisi?
Arkielämään enemmän vapaa-ai-
kaa ja rentoutumista. 
Tiedätkö mikä oli Mika Waltarin 
isän ammatti?
Mika Waltarin isä oli teologi, pap-
pi, joka kuoli kun Mika oli 5-vuoti-
as pikkupoika.
Mikä on sinun aforismisi?
Usko, toivo ja rakkaus. Koti, uskon-
to ja isänmaa. Näillä pärjään.
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Kuinka monta veljeä ja siskoa 
Jeesuksella oli?
Raamatun mukaan Jeesuksella oli 
neljä velipuolta: Jaakob, Joosef, Juu-
das ja Simon, ja 3 siskoa. Siskojen 
nimiä ei Raamatussa mainita. Us-
kontokunnat kiistelevät tästä Raa-
matun kirjauksesta.
Missä kunnassa sijaitse Tappo-
joen silta?
Arto Paasilinnan kirja Onnellinen 
mies sijoittui Kuusmäen kuntaan. 
TV-elokuva kuvattiin sillan osalta 
Pornaisissa.
Kuinka monta sinfoniaa Jean Si-
belius sävelsi?
Seitsemän. Sibelius muutti Tuusu-
lan Ainolaan, mutta kuoli Järven-
päässä.
Oliko sinulla joulukuusi kotona?
Oli. Joulukuusi luo joulun tunnel-
man.
Pitäisikö muoviset kertakäyttö-
tuotteet kieltää?
Muovin kierrätystä pitää lisätä ja 
muovia tulee korvata biohajoavilla 
vaihtoehdoilla.
Oletko avantouimari?
Haluaisin olla, mutta talvella on 
kylmä. Voimakkaasti kasvava ter-
veellinen harrastus.
Mitä tapahtui Mäntsälässä 27.2.- 
6.3.1932?
Mäntsälän kapina. Päättyi hyvin. 
Jämäkkä presidentti Svinhufvud 
komensi miehet kotiin.
Mikä on keskeisin tavoitteesi 
Keski-Uudenmaan hyvinvointi-
alueen valtuutettuna?

Hoitaa ihmisten asiat luottamuk-
sella ja päättäväisesti. Hyvä hoito 
kuuluu jokaiselle.
Kuka on Sanna Marinin jälkeen 
seuraava pääministeri?
Petteri Orpo. Kokoomuksen pu-
heenjohtaja.
Osaatko hyvin ruotsia?
Uudenmaan liitto on kaksikielinen 
ja kokouksessa totesin itsekseni, 
että ruotsin taitoni ovat ruosteessa. 
Jag måste kämpa nu.
Mikä on pahin epäonnistuminen 
viime vuonna?
Tein lottorivini väärin.
Milloin viimeksi katsastit autosi?
Keväällä 2021. Meni kerralla läpi.
Mielipiteesi pääministeri Eero 
Heinäluomasta?
Kauhistus. Eero ei elä niin vanhak-
si, että hänestä tulisi pääministe-
ri. Pitkä 198 cm mies, joka hävisi 
198 cm pitkälle Matti Vanhaselle 
pääministeripaikan vuoden 2007 
eduskuntavaaleissa.
Suosikki lintusi?
Helmipöllö. Kaunein huhuilija.
Oletko optimisti, jos, miten se 
näkyy?
Olen ikuinen optimisti. Herään 
joka aamu innolla.
Kuka on suomalainen viimeksi 
voittanut olympiakultaa?
Olympiavoittaja Iivo Niskanen 
2018. Vammaisurheilijat.
Uskotko ufoihin, ellet, peruste-
lu?
Välillä mietin, ovatko vihreiden 
ministerit tästä maailmasta. 

Kuka on Nurmijärven kuuluisin 
henkilö?
Aleksis Kivi.
Pidätkö päiväkirjaa; mistä asiois-
ta?
En pidä. Pitäisi pitää. Tarinat poli-
tiikasta ovat uskomattomia.
Mitä tupakoinnille pitäisi tehdä?
Tupakointi on pahasta. Jokaisen 
pitää lopettaa, eikä kenenkään pidä 
aloittaa.
Käytkö kirkossa?
Itsenäisyyspäivänä kävin viimeksi.
Paras vuodenaika – miksi?
Kesä ja lämpö. Luonto elää täysillä.
Liikuskeletko kotioloissa verkka-
reissa vai puku päällä?
Liikun työpaikalla usein puvussa 
joten kotona vaihdan verkkareihin.
Mitä parantaisit itsessäsi?
Olemaan itselleni armollinen ja 
toisille kiitollinen.
Mikä on ollut vaativin tehtäväsi 
työelämässä?
Tuusulan pormestarin työ on yksi 
vaativimmista.
Onko Suomessa liikaa puolueita?
Niitä on sen verran kuin kansa tar-
vitsee.
Pelkäätkö kuolemaa?
Elämä on pelottavampi asia kuin 
kuolema.
Oletko onnellinen?
Olen. Terveys on iso asia.
Oletko käynyt Hyvinkäällä ja jos 
olet, niin milloin?
Kävin Hyvinkään Willassa 
18.12.2021.
Paljonko ajat autoa (ja millaista) 
vuodessa?
VW Golf, noin 20 000km vuodes-
sa.
Oletko taidemaalari; onko siitä 
näyttöä?
Olen maalannut pöllön ja taideteos 
löytyy mökiltä. Se pitäisi vielä ke-
hystää. 
Arvaa äänimääräsi aluevaaleissa-
vaaleissa 23.1.2022
Kansan päättää ääni kerrallaan. 
Vain annetut äänet lasketaan.
Mitä tapahtui 1.3.1956; muistatko 
googlaamatta?
Presidentti Urho Kekkonen antoi 
juhlallisen vakuutuksensa presi-
denttinä. Yleislakko alkoi.
Paras elämänohjeesi vuodelle 
2022?
Rakasta lähimmäistäsi.
Mitä haluat sanoa äänestäjille?
Sinä päätät. Äänestä. Kiitos luotta-
muksesta.
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– Näissä vaaleissa valitaan ensim-
mäiset aluevaltuustot. Näillä en-
simmäisillä valtuustoilla on hyvin 
suuri merkitys siinä, miten alueen 
palvelujen järjestäminen rakenne-
taan siten, että palvelut toimivat ja 
ne tuotetaan tarkoituksenmukai-
sella tavalla.

Ben Zyskowicz
Kansanedustaja

– Äänestä kokoomusta, jotta ihmi-
nen saa itse päättää palveluntuot-
tajansa, ja että rahaa riittää tule-
vaisuudessakin hoitoon ja hoivaan, 
riippumatta lompakon koosta.

Elina Valtonen
Kokoomuksen varapuheenjohtaja
Kansanedustaja

Tammikuussa käydään Suomen 
ensimmäiset aluevaalit, jossa vali-
taan päättäjät hallituksen perusta-
mille hyvinvointialueille. Kyse on 
meille kaikista tärkeimmistä julki-
sista palveluista ja yli 20 miljardin 
euron veropotista. Näissä vaaleissa 
valittu aluevaltuusto rakentaa hy-
vinvointiyhteiskunnan rakenteet 
seuraaviksi vuosikymmeniksi. 
Tulevissa vaaleissa on siis paljon 
pelissä.

Rehellisyyden nimissä on todet-
tava, että Kokoomus olisi päätynyt 
eri ratkaisuun sotessa kuin hal-
litus. Nyt kuitenkin kokoomusta 
tarvitaan. Kokoomuksen mielestä 
sote-uudistus voi saavuttaa tavoit-
teensa vain monituottajamallilla, 
vahvalla johtamisella sekä vankalla 
talousosaamisella. Ilman näitä kol-

Jokaisen kannattaa kiinnostua 
aluevaaleista. Kyse on henkeen, 
terveyteen ja hyvinvointiin liitty-
vistä tärkeistä päätöksistä. Kokoo-
muslaista kannattaa äänestää, jos 
haluaa, että paikkakuntaan katso-
matta saa apua ja palveluita juuri 
silloin, kun niitä tarvitsee. Toisin 
kuin monella muulla puolueella, 
kokoomuksella ei ole ideologisia 
esteitä esimerkiksi sille, tuottaako 
palvelut hyvinvointialue, yrittäjä 
vai sote-alan järjestö. Tärkeintä on, 
että palvelut ovat laadukkaita ja 
niitä on nykyistä paremmin saata-
villa. Aluevaaleissa on käytännössä 
kyse siitä, voittaako ideologia ja 
byrokratia vai ihminen ja palvelut.

Kokoomus julkisti marraskuussa 
aluevaaliohjelmansa. Kokoomuk-
sen mielestä riittävät resurssit 
saadaan lisäämällä työllisyyttä ja 
yrittäjyyttä, eikä ajamalla Suomea 
velkakierteeseen. Puolueemme 
mm. vastustaa maakuntaveroa, 
mutta kannattaa palvelusetelien 
käytön laajentamista ja Kela-kor-

vausten kehittämistä. Jonoista pitää 
päästä ajoissa hoitoon. Ennaltaeh-
käisevään työhön sekä terveyden 
edistämiseen on panostettava. 
Tulee inhimillisesti, mutta myös 
yhteiskunnallisesti kalliiksi, jos en-
naltaehkäistävistä ongelmista ehtii 
kehittyä suuria siksi että apua ei saa 
ajoissa. Esimerkiksi terapiatakuu 
on saatava lakisääteisesti käyttöön 
koko maahan. Harmillista, että 
nykyhallitus ei sitä ole halunnut 
vielä tehdä.

Antti Häkkänen
Kokoomuksen varapuheenjohtaja
Kansanedustaja

Hyvinvointialueisiin sydän oikealla, järki mukana 

mea tukijalkaa veropaine kasvaa ja 
potilaat jäävät hoitamatta. Erikois-
sairaanhoito, perusterveydenhuol-
to, sosiaalityö ja pelastuspalvelut 
on hitsattava yhdeksi saumatto-
maksi kokonaisuudeksi, jossa po-
tilas on pomo, ei pompotettava. 
Palveluseteleillä voidaan turvata 
ihmisten hoitoonpääsy, valinnan-
vapaus sekä kattava palveluverkos-
to. Samalla eri kuntien parhaimpia 
käytäntöjä voidaan laajentaa koko 

maakunnan alueelle. Hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kestävyys rakentuu 
tällaisista järkiratkaisuista, joita 
aluevaltuutetut tulevat tekemään.  
Vaikka emme vielä voi tietää mitä 
kaikkea hyvinvointialueilla on 
edessään vaalien jälkeen, on jokai-
sella nyt oikeus innostua. Tulevalla 
kaudella alueilla tehdään aikamoi-
nen aikahyppy 2020-luvulle. Työtä 
on paljon, mutta niin on keino-
jakin. Tosin maakuntavero ei ole 
sellainen.

Toivotan kaikki vastuulliset voi-
mat tervetulleeksi mukaan osoit-
tamaan, että sydän on oikealla – 
aluevaaleissakin! 

Petteri Orpo
Puheenjohtaja, 
Kansallinen kokoomus

Kokoomuksella on uskottavin resepti 
palveluiden pelastamiseksi

www.kalleikkela.fi



Miksi sote-uudistus

Eduskunnan hyväksymän sote-uudistuksen keskei-
sinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveys- 
eroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- 
ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa 
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata 
ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteis-
kunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haastei-
siin ja hillitä kustannusten kasvua.

On tosiasia, että ilman lisärahoitusta asetetut tavoit-
teet jäävät vain kauniiksi lupauksiksi. Eduskunnan 
on hoidettava riittävä rahoitus uudistuksen tavoittei-
den toteuttamiseksi. Suomalaisten sote-palveluita ei 
saa heikentää vaan niitä tulee päinvastoin vahvistaa. 
Olemme jääneet verrokkimaiden taakse.

Uudenmaan alueen hyvinvointialueet ja Helsingin 
kaupunki tarvitsevat oikeudenmukaisemman ra-
hoituslain ja lisää rahaa sosiaali- ja terveydenhoidon 

KALLE IKKELÄN 
SOTE-MIETTEET 
– NÄIN SE ON

kunnolliseen ja hyvään hoitamiseen. Uudenmaan 
edunvalvonnan on yhteistyössä hoidettava asia vuo-
den 2022 aikana kuntoon. Hyvinvointialuevaalit ovat 
äärimmäisen tärkeät, koska niissä päätetään myös se 
linja miten alueiden edunvalvonta-asioita hoidetaan.

Mikä on sote-uudistus Uudellamaalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnas-
sa 23.6.2021. Hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021.  
Hyväksytyt lait astuvat voimaan ajanjaksolla 1.7.2021-
1.1.2023. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palve-
luiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy kunnil-
ta 21:lle hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja 
HUS-yhtymälle 1.1.2023 alkaen.

Uudenmaan alueella on viisi järjestämisvastuullista 
toimijaa ja vuoden 2022 aikana perustetaan järjes-
tämissopimuksella erikoissairaanhoidosta vastaava 
HUS-yhtymä:
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1. Keski-Uudenmaan, 
2. Vantaa-Keravan, 3. 
Länsi-Uudenmaan ja 4. 
Itä-Uudenmaan hyvinvoin-
tialueet, 5. Helsingin kau-
punki ja 6. erikoissairaan-
hoidon HUS-yhtymä.

Hyvinvointialueiden toi-
minnasta, taloudesta ja 
hallinnosta säädetään eril-
lisellä lailla.

Kokoomuksen vaalivoitto 
kaikilla hyvinvointialueilla 
on äärimmäisen tärkeää. 
Kuntavaaleissa kokoomus 
oli suurin puolue Helsin-
gissä ja vaalivoitto neljällä 
hyvinvointialueilla takaa-
vat turvallisen siirtymän 
HUS-yhtymän rakentami-
sessa. Kokoomus on paras 
tae ja edunvalvoja Suomen 
parhaimman erikoissai-
raanhoidon HUS-yhtymän 
rakentamisessa. Jokaisella 
äänellä on merkitys.

Aluevaalit 23.1.2022  
– Annetut äänet  
ratkaisevat

Alueiden päätöksenteosta 
vastaavat suorilla vaaleil-
la valitut aluevaltuustot. 
Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022. Ennakkoää-
nestys kotimaassa on 12.-
18.1.2022. Vaalien tulos 
vahvistetaan 26.1.2022. 
Uudet hyvinvointialueiden 
aluevaltuustot aloittavat 

toimikautensa 1.3.2022. Vaalikausi päättyy 31.5.2025.

Tulevat hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja alue-
hallitukset tekevät jatkossa päätökset palvelujen 
järjestämisen ja tuottamisen tavasta kansallisen eli 
eduskunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön, valtio-
varainministeriön ja sisäministeriön tavoiteasetan-
nan ja oman alueensa palvelustrategian mukaan.

Kokoomus on paras tae oikeudenmukaiselle sote-toi-
minnalle. Kokoomus turvaa julkisen ja yksityisen 
palvelutuotannon saumattoman yhteistyön alueiden 
asiakkaiden parhaaksi.

Hyvinvointialueiden rahoitus on avoin  
– Kunnat ajautuvat talousvaikeuksiin

Soten ja pelastustoimen tehtävien siirtyessä kunnil-
ta hyvinvointialueille, myös vastaavat kustannukset 
siirtyvät hyvinvointialueille. Rahoituksen ja kustan-
nuksien siirrot vaikuttavat kuntiin eri tavoin riippuen 
niiden lähtötilanteesta ja siirtyvien kustannusten 
osuudesta koko kunnan taloudesta.

Kuntien keräämän kunnallisveron määrää leikataan 
voimassa olevan lainsäädännön, (toimeenpanolaki 
55§) kirjauksen mukaan 13,26 prosenttiyksikköä. Täs-
tä veroprosenttiasiasta annetaan kuitenkin uusi laki-
esitys keväällä 2022. Lopullinen veronleikkauspäätös 
tehdään viimeistään kesäkuussa 2022. Kuntien yhtei-
söveroa leikataan 33%. Verotasauksen osalta kunnilta 
otetaan 70% sekä sosiaali- ja terveyshuollon ja pelas-
tustoimen valtio-osuudet kokonaisuudessaan.

Hyvinvointialueiden rahoituslain korjaukset, tar-
kistukset ja perusteiden muutokset päätetään vii-
meistään kesäkuussa 2022. Oikeudenmukainen 
rahoitusratkaisu vaatii kokoomuksen vaalivoittoa 
hyvinvointialuevaaleissa. Näin alueiden ääni tulee 
paremmin kuuluviin kevään ratkaisuissa. Kokoomus 
tulee nostamaan uudistuksen epäkohdat esiin.

Kuntien tilanne on uudistuksessa vaikea. Kunnat saa-
vat tietää vasta kesällä 2022 millainen on kuntien ta-
loudellinen tulevaisuus vuosina 2023–2027. Kuntien 
taloudellista tilannetta vaikeuttaa sote-uudistuksen 
muutosrajoitin, joka muuttaa voimakkaasti kuntien 
valtionosuuksia vuosina 2023–2027. Sote-uudistus 
tulee varmuudella aiheuttamaan suuren kuntatalous- 
uudistuksen vuodesta 2023 alkaen.

Kuntien velat jäävät kunnille. Kuntien pitää maksaa 
vanhat, olemassa olevat velat jäljelle jäävällä rahoi-
tuksella, joka on noin 40 prosenttia aikaisemmasta 
kunnan taloudesta.
Kuntien tulee maksaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä pelastustoimen palvelujen osalta mahdollisesti 
kertyneet alijäämät 31.12.2022 mennessä.

Kuntien järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuol-
toon ja pelastustoimeen päättyy 31.12.2022 klo 24.00.

Valtio ei lupaa lisää rahaa

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion ra-
hoitukseen ja asiakas- ja käyttömaksuihin. Rahoi-
tuksen perustana on hyvinvointialueen terveyden-, 
vanhusten ja sosiaalihuollon palvelutarve, asukas-
määrä, olosuhdetekijät; asukastiheys, vieraskielisyys, 
kaksikielisyys, saaristoisuus, saamenkielisyys, ja hy-
vinvoinnin- ja terveyden edistämisen rahoitus. Pe-
lastustoimen rahoitus perustuu asukasmäärään, riski-
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kertoimeen ja asukastiheyteen.

Hyvinvointialueiden rahoi-
tuksessa vuodesta 2023 alkaen 
huomioidaan hyvinvointialueen 
kuntien palveluiden tuottamisen 
nykyinen kustannustaso. Mikäli 
uuden mallin mukainen hy-
vinvointialueen laskennallinen 
rahoitustarve eroaa siitä, mikä 
on nykyinen kuntien maksama 
kustannustaso, ero katetaan siir-
tymätasauksella. Ensimmäisenä 
vuonna siirtymätasaus kattaa 
koko nykyisten kustannusten ja 
laskennallisen rahoitustarpeen 
eron.

Siirtymätasaus on hyvinvoin-
tialueella 7:n vuoden aikana 
enimmillään -100/+200 euroa/
asukas. Siirtymärahoitus loppuu 
viimeistään vuonna 2029, jonka 
jälkeen taso jää pysyväksi.

Palvelutarpeen kasvu korvataan 
hyvinvointialueille vuosina 
2023 ja 2024 täysimääräisesti ja 
vuodesta 2025 alkaen palvelu-
tarpeen kasvu korvataan 80 pro-
senttisesti. Vuosille 2023–2029 
tehdään 0,2 prosenttiyksikön 
korotus muutoskustannusten 
kattamiseksi.

Maakuntavero ja verontasausjärjestelmä on mahdolli-
sesti tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Asia vaatii 
eduskunnan hyväksynnän. Mutta on täysin selvää, 
että eduskunnasta ei löydy tällä vuosikymmenellä 
enemmistöä, joka voisi hyväksyä maakuntaveron 
käyttöönotosta.

Uusi maakuntavero, kuntavero ja valtion tulovero 
yhdessä nostaisivat voimakkaasti kansalaisten verora-
situsta, ja tekisivät työnteon ja yrittämisen Suomessa 
kannattamattomaksi. Kokonaisverotuksen kiristy-
mistä ei kestä Suomen talous, eikä suomalaiset.

Kokoomuksen äänestäminen on paras tae estää järjet-
tömät veronkiristykset ja uudet rankaisuverot.

Yksityisten ja kolmannen sektorin rooli

Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina 
palveluina ja hyvinvointialueiden on huolehditta-
va kaikissa olosuhteissa kyvystä järjestää ja tuottaa 
sote-palvelut alueella. Yksityinen ja kolmas sektori 

toimivat järjestelmässä täydentävinä palveluiden 
tuottajina. Järjestöjen ja kuntien roolia hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisessä vahvistetaan.

Lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset tuki-
palvelut ovat merkittävä alue, joka on mahdollista 
järjestää suoraan ja kokonaan yksityisen sektorin 
palveluna. Tämä ratkaisu koskee laboratorio- ja ku-
vantamispalveluita. Ratkaisu oli tältä osin puhtaasti 
puoluepoliittinen, joka aiheuttaa tulevina vuosina 
vakavia vaikeuksia hyvinvointialueille.

Kokoomus on sote-yrittäjän ja hoitoa tarvitsevan asi-
akkaan paras kumppani.

Monialaisten hyvinvointialueiden parlamen-
taarinen valmistelu

Hyvinvointialueet mahdollistavat vaiheittaisen siir-
tymisen monialaisiin maakuntiin. Uudistusta on 
valmisteltu parlamentaarisessa työryhmässä. Päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen on tarkoitus tehdä 
esitys asiasta vuoden 2022 aikana.

Parlamentaarisen valmistelun mukaisesti on toden-
näköistä, että ympäristöterveydenhuolto siirtyy hy-
vinvointialueiden vastuulle 1.1.2026.

Äänestä kokoomuksen ehdokasta – Saat paremmat 
palvelut. Näin se on.
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Ratkaisu löytyy

Ratkaisu seuraavalla aukeamalla.



  

             

 
Hyvin- Hyvinvointi- Asukas- Terveyden-  Vanhusten- Sosiaali- Vieras- Kaksi- Asukas- Saaristoisuus Hyte- Saamen- Yhteensä Yhteensä
vointi- alue perusteisuus huollon huollon huollon kielisyys kielisyys tiheys  kriteeri kielisyys  /asukas
aluekoodi   palvelutarve palvelutarve palvelutarve

31 Helsinki 323 040 390 1 017 713 094 273 525 722 333 617 076 102 424 328 14 698 322 214 315 0 21 383 941 0 2 086 617 187 3 176

32 Vantaa+Kerava 134 904 719 422 138 423 78 340 653 142 058 397 52 317 462 2 412 662 269 031 0 9 849 122 0 842 290 469 3 070

33 Länsi-Uusimaa 233 009 822 710 201 962 158 540 045 220 506 503 62 984 202 22 942 884 4 245 555 0 14 811 780 0 1 427 242 753 3 012

34 Itä-Uusimaa 48 316 401 166 114 680 51 081 515 52 393 115 5 643 679 11 233 095 2 702 225 0 3 508 217 0 340 992 928 3 471

35 Keski-Uusimaa 98 020 521 325 167 890 82 570 980 106 454 264 11 155 171 0 1 669 205 0 7 556 196 0 632 594 227 3 174

2 Varsinais-Suomi 236 729 910 864 756 611 315 228 349 309 683 359 35 491 425 10 938 761 10 667 305 14 717 194 16 071 107 0 1 814 284 022 3 769

4 Satakunta 105 930 811 399 528 950 158 915 334 153 870 004 8 008 961 0 7 822 053 0 9 024 838 0 843 100 951 3 914

5 Kanta-Häme 83 881 234 319 397 011 111 700 560 111 656 166 7 077 098 0 5 199 757 0 5 701 476 0 644 613 302 3 779

6 Pirkanmaa 257 112 455 925 460 334 318 233 587 321 329 458 25 238 118 0 13 250 256 0 22 453 891 0 1 883 078 099 3 602

7 Päijät-Häme 101 187 883 395 663 080 142 174 997 141 310 406 10 790 488 0 5 714 387 0 7 101 160 0 803 942 401 3 907

8 Kymenlaakso 80 062 796 314 990 572 139 966 064 117 917 976 9 520 192 494 690 4 559 072 0 6 476 203 0 673 987 565 4 140

9 Etelä-Karjala 62 413 398 238 512 697 94 770 198 85 767 529 7 754 902 0 5 326 992 0 5 679 079 0 500 224 794 3 941

10 Etelä-Savo 65 256 204 270 990 505 118 036 762 107 995 566 4 364 945 0 12 653 017 3 890 322 5 421 262 0 588 608 582 4 436

11 Pohjois-Savo 122 084 306 488 406 949 182 451 091 193 315 783 7 492 405 0 17 346 434 0 9 216 343 0 1 020 313 311 4 110

12 Pohjois-Karjala 80 419 315 326 281 220 126 841 592 137 836 753 6 147 110 0 18 793 263 0 5 649 688 0 701 968 940 4 292

13 Keski-Suomi 134 059 401 493 571 790 173 104 691 186 966 655 9 218 321 0 16 044 252 0 9 564 634 0 1 022 529 744 3 751

14 Etelä-Pohjanmaa 94 489 757 374 045 989 144 932 208 134 665 902 4 315 258 0 13 799 800 0 8 138 417 0 774 387 331 4 030

15 Pohjanmaa 86 457 513 291 474 046 103 250 673 95 165 071 12 293 282 35 626 055 7 402 204 3 558 854 7 111 632 0 642 339 330 3 653

16 Keski-Pohjanmaa 33 433 097 128 804 706 45 858 764 47 682 119 2 005 287 2 459 052 5 020 566 0 2 008 048 0 267 271 639 3 931

17 Pohjois-Pohjanmaa 203 500 890 716 015 882 233 298 301 302 351 200 12 051 410 0 36 832 618 615 678 13 936 994 0 1 518 602 973 3 670

18 Kainuu 35 240 770 141 953 060 61 484 790 60 687 344 2 097 161 0 20 199 617 0 2 409 215 0 324 071 956 4 522

19 Lappi 86 875 008 334 243 552 128 172 686 150 075 998 4 830 876 0 92 684 636 0 8 537 796 2 620 944 808 041 496 4 574

 Manner-Suomi 

 yhteensä 2 706 426 601 9 665 433 002 3 242 479 563 3 513 306 643 403 222 080 100 805 520 302 416 560 22 782 048 201 611 040 2 620 944 20 161 103 999 3 663

 Osuus sote- 

 rahoituksesta 13,424 % 47,941 % 16,083 % 17,426 % 2,000 % 0,500 % 1,500 % 0,113 % 1,000 % 0,013 % 100 %

   

(Lähde: soteuudistus.fi) 
             
 

Laskelmissa esitetyt hyvinvointialueet ovat nykyisen 
maakuntajaon mukaisia.

Siirtyvä kustannus vuoden 2022 tasossa
Hyvinvointialueittaiset siirtyvät kustannukset pe-
rustuvat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen talousarviotietoihin vuodelta 2021 ja 
taloussuunnitelmiin vuodelle 2022.
Hyvinvointialuekohtaiset vuosien 2021 ja 2022 kustan-
nuskeskiarvot on korotettu vuoden 2022 tasolle.
Hyvinvointialueen lähtötilannetta kuvaava kustannus-
taso saadaan summaamalla kunnittaisin kustannus-
tiedot.
Siirtyvät kustannukset muodostavat hyvinvointialuei-
den yleiskatteisen rahoituksen pohjan koko maan 
tasolla. 
Vuoden 2022 tasolla kunnilta siirtyviä soten ja pelas-
tustoimen kustannuksia on yhteensä n. 20,63 mrd. 
euroa.

Laskennallinen rahoitus 
Hyvinvointialueittainen laskennallinen yleiskatteinen 
rahoitus perustuu sote-palveluiden ja pelastustoimen 
palveluiden tarvetta ja olosuhteita kuvaaviin kritee-
reihin.

Muutos
Muutos suhteessa nykytilaan lasketaan vertaamalla 
hyvinvointialueen saamaa laskennallista yleiskatteista 
rahoitusta hyvinvointialueen kuntien siirtyviin kustan-
nuksiin.
Jos muutos on negatiivinen, on hyvinvointialueen 
saama laskennallinen rahoitus alhaisempaa kuin 
hyvinvointialueen kuntien yhteenlasketut siirtyvät kus-
tannukset. Jos muutos on positiivinen, on hyvinvoin-
tialueen saama laskennallinen rahoitus korkeampaa 
kuin hyvinvointialueen kuntien yhteenlasketut siirtyvät 
kustannukset.

Laskennallinen sote-rahoitus (hyte-kriteeri laskennallisen kertoimen mukaan, vuodesta 2026 alkaen) euroa yhteensä

Sote-tehtävien rahoituksen pohjana on kuntien siir-
tyviä sote-kustannuksia yhteensä n. 20,16 mrd. euroa. 
Sote-tehtävien laskennallisen rahoituksen määräyty-
mistekijät ovat asukasperusteisuus, sote-palvelutarve 
(joka muodostuu terveydenhuollon, vanhustenhuollon 
ja sosiaalihuollon palvelutarpeista), vieraskielisyys, 
kaksikielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja saamen-
kielisyys.
Laskennallinen rahoitus on esitetty niin, että yhtenä 
määräytymistekijänä on terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen eli hyte-kerroin.
Hyte-kriteeri sisällytetään rahoitukseen euroa per 
asukas -periaatteella vuosina 2023-2025.
Hyte-kerroin on tarkoitus sisällyttää maakuntien las-
kennalliseen rahoitukseen vuodesta 2026 alkaen.

Pelastutoimen rahoituksen pohjana on kuntien siir-
tyviä pelastustoimen kustannuksia n. 474 milj. euroa.
Pelastustoimen laskennallisen rahoituksen määräyty-
mistekijät ovat asukasperusteisuus, asukastiheysker-
roin ja pelastustoimen riskikerroin.

Uudistuksen voimaantulovuotena siirrytään suoraan 
täysimääräiseen laskennalliseen rahoitusmalliin, jolloin 
tarvetekijöiden muutos otetaan heti huomioon täysi-
määräisesti.
Siirtymätasausta tarkastellaan koko yleiskatteellisen 
laskennallisen rahoituksen osalta.
Vuosittainen rahoituksen muutos nykytilanteeseen 
verrattuna siirtymäkaudella on enintään:
• 1. vuosi: 0 euroa/as
• 2. vuosi: +/- 10 euroa/as
• 3. vuosi: +/- 30 euroa/as
• 4. vuosi: +/- 60 euroa/as
• 5. vuosi: + 90 / -75 euroa/as
• 6. vuosi: +150 / -90 euroa/as
• 7. vuosi: +200 / -100 euroa/as (toistaiseksi pysyvä 
siirtymätasaus)

Enimmäismuutoksen ylittävä osuus tasataan toistai-
seksi pysyvällä siirtymätasauksella.  

SOTE laskennallinen rahoitus
VM/KAO 7.10.2021 (Lähde: soteuudistus.fi)  
 
Sote-tehtävien rahoituksen pohjana on kuntien siirtyviä 
sote-kustannuksia yhteensä n. 20,2 mrd. euroa.  
  
Sote-tehtävien laskennallisen rahoituksen määräy-
tymistekijät ovat asukasperusteisuus, sote-palve-
lutarvekerroin (joka muodostuu terveydenhuollon, 
vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarveker-
toimista), vieraskielisyys, kaksikielisyys, asukastiheys, 
saaristoisuus ja saamenkielisyys.  
 
Laskennallinen rahoitus on esitetty niin, että yhtenä 
määräytymistekijänä on terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen eli hyte-kerroin.  
 
Hyte-kriteeri sisällytetään rahoitukseen euroa per 
asukas -periaatteella vuosina 2023-2025.  
 
Hyte-kerroin on tarkoitus sisällyttää maakuntien 
laskennalliseen rahoitukseen vuodesta 2026 al-
kaen. 

INFO hyvinvointialueiden rahoitus
VM/KAO 7.10.2021 (Lähde: soteuudistus.fi)

kalle.ikkela@gmail.com
puh. +358 40 8422535
www.facebook.com/IkkelaKalle/
www.kalleikkela.fi



Edellisellä aukeamalla
olevan ristikon ratkaisu.

Takasivun sudokun ratkaisu

 1. Lapin hyvinvointialue

 2. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

 3. Kainuun hyvinvointialue

 4. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

 5. Keski-Suomen hyvinvointialue

 6. Pohjois-Savon hyvinvointialue

 7. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 8. Etelä-Savon hyvinvointialue

 9. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

 10. Pirkanmaan hyvinvointialue

 11. Kanta-Hämeen hyvinvointialue

 12. Pohjanmaan hyvinvointialue

 13. Satakunnan hyvinvointialue

 14. Varsinais-Suomen hyvinvointialue

 15. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

 16. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

 17. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

 18. Päijät-Hämeen hyvinvointialue

 19. Kymenlaakson hyvinvointialue

 20. Etelä-Karjalan hyvinvointialue

 21. Vantaa-Keravan hyvinvointialue

 22. Helsingin kaupunki

 23. Ahvenanmaa
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Hyvinvointialueet

Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue
201612 asukasta

Karkkila

Vihti

Lohja

Siuntio
Kirkko- 
nummiInkooRaasepori

Hanko

Espoo

Kauniainen
Helsinki

Vantaa

Kerava

Sipoo

Tuusula
Nurmijärvi

Hyvinkää Mäntsälä

Pornai- 
nenJärvenpää

Porvoo

Askola

Pukkila
Myrskylä

Loviisa

Lapinjärvi

Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue
478441 asukasta

Itä-Uudenmaan
hyvinvointialue
99066
asukasta

Vantaa- 
Keravan
hyvinvointi-
alue
276502
asukasta

Helsinki
658575  
asukasta

Kunnat vuosina 
2022 - 2027

 
 Asukasluku Nykyinen UUSI Kunnallis- Kunnallis- Nykyinen
 11/2021 kunnan kunnan vero-%:n vero-%:n tasapaino
  vero-% vero-% muutos tuotto v. 2022
  v. 2021 v. 2022 v. 2022 v. 2022 €/asukas

Hyvinkää  46 806 20,25 7,86 -12,39 192 -21 

Järvenpää  45 206 20,25 7,86 -12,39 210 -47 

Mäntsälä  20 825 21,00 8,61 -12,39 189 83 

Nurmijärvi  44 076 19,75 7,36 -12,39 211 -92 

Pornainen  5 079 20,50 8,11 -12,39 198 -20 

Tuusula  39 620 19,75 7,36 -12,39 227 -27 

 
      
 

(Lähde: soteuudistus.fi)
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Asukaslukujen lähde tilastokeskuksen 

ennakkotiedot marraskuu 2021:

/ StatFin / Väestö / Väestön ennakkotilasto /  

11lj -- Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain, 

2021M01*-2021M11*
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Tuusula
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Hyvinkää Mäntsälä
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaalit
Vaalipäivä 23.1.2022. Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

• Ikä: 45
• Asunut Tuusulassa 14 vuotta
• Asuinpaikat: Mattila, Riihikallio, Mikkola
• Lapset: 20v ja 13v tyttäret
• Kokoomus:
 - Jäsenenä yli 10v
 - Tuusulan Kokoomuksen puheenjohtaja 2018, 2019, 2020, 2021
 -  Kokoomuksen Tuusulan kunnallisjärjestön puheenjohtaja 2020, 2021
 -  Kokoomuksen Uudenmaan piirihallituksen varajäsen 2018, 
  varapuheenjohtaja 2019, jäsen 2020, varajäsen 2021
 - Kokoomuksen puoluevaltuuston varajäsen 2020-2022
• Koulutus:
 - Ylioppilas 1995
 - Tietotekniikan diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2001
 - Markkinoinnin MBA, Helsingin kauppakorkeakoulu, 2008
• Työhistoria:
 - Tuusulan pormestari
 - Aikaisemmin tietohallintopäällikkönä asfalttialan yrityksessä, 
  vastasin yrityksen tietotekniikasta ja markkinoinnista
 - Työhistoriasta voit lukea lisää LinkedInistä
• Armeija: 
 - Säkylän prikaati 1995 – 1996, jääkäri/sotilaspoliisi

Yhteystiedot: 
kalle.ikkela@gmail.com
puh.nro +358 40 8422535
Facebook-sivu 
https://www.facebook.com/IkkelaKalle/
Kotisivu
https://www.kalleikkela.fi


