NAISET
SOTE- JA MAAKUNTA
UUDISTUKSESSA

Keskustanaisten toiminnan keskiössä on tasa-arvon ja naisten aseman edistäminen.
Toimintaa ohjaavat myös tavoitteet yhteisöllisyyden, ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden lisäämisestä.
Haluamme nostaa keskusteluun myös teemoja, joista puhutaan liian vähän,
koska ne eivät kosketa valtaosaa meistä. tai asioita, joista on joskus vaikea puhua.
Joskus maailma on erilainen naisen silmin.

Sote- ja maakuntauudistus on suurin yksittäinen henkilöstön siirto työnantajalta toiselle
maassamme. Kun yli puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyy maakuntakonserneihin, muuttuu arki
kunnissa syvällisesti. Kuntien muutosjohtamisesta, erityisesti henkilöstön muutosvalmennuksesta
ja -tuesta on huolehdittava kunnolla.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa päätavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä,
toimintakykyä, osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Sote-uudistuksella on monia vaikutuksia
naisten ja miesten tasa-arvoon, paikallisdemokratiaan ja asukkaiden osallistumiseen, palveluihin ja
henkilöstöön. Myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn uudistuksella nähdään vaikutuksia.
Erityisesti uudistuksen henkilövaikutukset kohdistuvat voimakkaasti naisiin, koska sosiaali- ja
terveyspalvelujen henkilöstöstä 90 prosenttia on naisia.
Pienimuotoisille, pääosin naisten omistamille hoivayrityksille saattaa jäädä entistä vähemmän
tilaa, kun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja palveluita kilpailutetaan suurempina
kokonaisuuksina. Myös erilaisten osakuntatyyppisten suomalaisten yritysten tulisi saada enemmän
jalansijaa monikansallisten suuryritysten sijaan.
”Näetkö syrjään sysätyt, näetkö laidoille lykätyt?
Kuinka lähelle pitää ne tarkentaa, pitääkö osua
ja tulla kylkeen kiinni, että verkot paikatut kantaa.”

Suomalaiset naiset ovat maailman koulutetuimpia, mutta palkkatasa-arvo ei vieläkään ole
toteutunut. Jokainen perhe on oman arkensa asiantuntija, ja tietää itselleen sopivimmat ratkaisut
koskien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Samanaikaisesti työelämän ja yhteiskunnan

tulee tarjota joustavia ratkaisuja, jotta vanhemmat voivat tasapuolisesti jakaa myös hoitovastuuta
lapsista.
Työpaikkojen ja väestön keskittyessä yhä enemmän suuriin kaupunkeihin asuntoja tarve noilla
alueilla kasvaa jatkuvasti. Erityisesti pääkaupunkiseudulla pienten, edullisten asuntojen pula on
suuri. Samalla haja-asutusalueilta karkaa palvelut ja asukkaiden työ- ja kauppamatkat pitenevät.
Työn perässä muuttavalle asunnon hankkiminen saattaa osoittautua mahdottomaksi ja moni
päätyykin hetkellisesti asunnottomaksi. Pääkaupunkiseudulla asuntojen ja erityisesti pienten
asuntojen tuotantoon tulee panostaa ja muuttaa esimerkiksi tarpeetonta toimistotilaa asunnoiksi.
Työpaikkojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tulee kannustaa. Haja-asutusalueiden
palveluiden kattavuuteen tulee kiinnittää huomiota ja erityisesti lasten ja nuorten koulunkäynti ja
harrastemahdollisuudet tulee huomioida.
”Varjossa miehen, katselen tiehen, pitkään kulkemaani.
Koska on lupa varjoista nousta? Kuka sen luvan antaa?”

