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TERVEYSPALVELUT 
ON PIDETTÄVÄ LÄ-
HELLÄ KORSOLAISIA 
JA NIITÄ ON KEHI-
TETTÄVÄ  
 
Vantaan ja Keravan 

hyvinvointivaalit 

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022   Vaalipäivä 23.1.2022 

Vantaa ja Kerava muodostavat yh-
dessä oman hyvinvointialueen. Pää-
tösvalta pysyy omissa kä-
sissä. Sinä äänestäjänä käytät tätä oi-
keutta. 
 

Vaaleissa valitaan päättäjät hyvin-
vointialueelle. He ratkaisevat miten 
sosiaali- ja terveyspalvelut järjeste-
tään Vantaan ja Keravan asukkaille, 
mitkä niistä ovat lähipalveluja, mitkä 
etäämmällä ja mitä ne asiakkaalle 
maksavat. 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen on toi-
mittava Sinun parhaaksesi. Pannaan 
ehdoton piste sille, että Sinä tai lähim-
mäisesi joutuisitte kipuilemaan jo-
noissa. Sote-uudistuksen tavoite on 
parempi ja turvallisempi elämä. Nyt on 
sen toteuttamisen hetki. 

Sinun tuellasi huolehdin, että Vantaa-
Kerava-hyvinvointialueen sote-pal-
velut tuotetaan oikeudenmukaisesti 
ja yhdenvertaisesti. Sinun oikeutesi 
hyvään ja turvalliseen elämään on tär-
kein arvoni. 

Hyvinvointialueen palveluja 
ovat muun muassa 

• lääkärin ja terveydenhoitajan palvelut 
• ikäihmisten asumispalvelut 
• kotihoito 
• vammaispalvelut 
• pelastustoimi 
• sairaala- ja neuvolapalvelut 
• suun terveydenhuolto 
• lastensuojelu 
• mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 
Hyvinvointialueilla on taattava toimi-
vat peruspalvelut jokaiselle. Laaduk-
kaiden palveluiden tuottamisessa jär-
jestöillä ja yrityksillä on myös merkit-
tävä rooli.  
Alueilla on huolehdittava työntekijöi-
den hyvinvoinnista ja työssä jaksami-
sesta. 
 

Maan hallitus on edistänyt ihmis-
ten hyvinvointia mm. hoitajami-
toitusta parantamalla. Tätä työtä 
on tärkeä jatkaa  hyvinvointialu-
eella. 
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Korson Sosialidemokraattien Työväenyhdistys R 

TERVEYSPALVELUT ON PIDETTÄVÄ LÄHELLÄ KORSOLAISIA 
JA NIITÄ ON KEHITETTÄVÄ 

Sosialidemokraatit ovat rakentaneet 

Toimitaan yhdessä välittäväm-
män arjen puolesta. 

 

Jouko Koskinen 73 v  

Olen vuosien 
jälkeen lähte-
nyt takaisin po-
litiikkaan, ja 
nyt siihen on 
aikaakin, kun 

työt eivät enää ”häiritse”. Olen 
taustaltani rakentaja, valmistuin 
rakennusmestariksi Tampereen 
Teknillisen koulun rakennusosas-
ton talonrakennuslinjalta vuonna 
1970 ja rakennusmieheksi Orive-
den ammattikoulun rakennus-
mieslinjalta vuonna 1965. Toimin 
yrittäjänä yli 30-v toimien raken-
nusten projektinjohdossa ja -val-
vojana (yhtään hometaloa tai puret-

tua taloa ei ole). 

 

Viimeiset vuodet ovat sujuneet 
talkootöiden parissa, sillä olen 
monessa yhdistyksessä puheen-
johtaja mm. jo yli 10 vuotta Kor-
son Eläkkeensaajat ry:ssä. Viime-
kesän kuntavaaleissa minut valit-
tiin kaupunginvaltuustoon vara-
jäneksi. 

 
 

 

Olen terveyspalvelujen suurena 
käyttäjänä varmaan paras arvioi-
maan niiden toimivuutta ja kehit-
tämistä. 

 

Puh. 0400 402 172 

jouko48.koskinen@outlook.com 

facebook.com/jouko.koskinen.10 

 

KOKENUT JOHTAJA JA TEKIJÄ 

VALTUUSTOON 
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