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Stubb ei suostu
spekuloimaan
hallituspohjalla
STT
ja -tunnuste•lijaHallitusohjelma
ratkaisevat hallituksen kokoonpanon, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Alexander
Stubb.
Kokoomuksen puoluetoimistossa Helsingissä pitämässään
tiedotustilaisuudessa Stubb
kieltäytyi kaikenlaisesta spekuloinnista hallituspohjalla.
–Ohjelma ratkaisee. Suomi vaikeassa jamassa ja meidän täytyy laittaa Suomi kaiken edelle. Pitää löytää yhteinen sävel ja luottamus, millä
tavalla saadaan lisää työpaikkoja ja kasvua tähän maahan,
Stubb sanoi.
Stubb kertoi käyneensä epävirallisia keskusteluja keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa jo vaalipäivän iltana.
Keskustelut saavat lähipäivinä
jatkoa muun muassa puoluejohtajien kahdenkeskisellä tapaamisella.
Stubbin mukaan kokoomuksella ei ole kynnyskysymyksiä
hallitukseen menon suhteen.
–Politiikka on kompromissien taidetta, ja me haemme sitä
kautta ratkaisua, Stubb sanoi.
Arvoliberaalina tunnetun
Stubbin mukaan kokoomukselle ei tuota vaikeuksia muodostaa hallitusta konservatiivisempien puolueiden kanssa.
–Meillä on seinät leveällä ja
katto korkealla. Meidän puolueeseemme mahtuu sekä arvoliberaaleja että arvokonservatiiveja. Jos me pystymme yhdistämään nämä asiat puolueessa, pystymme siihen hallituksessakin.
Stubb peräänkuulutti seuraavalta hallitukselta joukkuehenkeä.
–Suomalaiset haluavat tällä
hetkellä päättäväisiä päätöksiä.
Pitää löytyä sellainen yhdistelmä puolueita ja puoluejohtajia, jotka pystyvät yhdessä tekemään seuraavat neljä vuotta vaikeita ja pitkälle meneviä
päätöksiä.
Stubbin mukaan hän ei ole
harkinnut eroa, vaikka kokoomus kärsikin vaaleissa tappion.

Kallion
punaviherkupla
ei puhjennut

•

Suomen punavihreimmät
alueet löytyvät näissäkin vaaleissa Helsingin itäisestä kantakaupungista. Helsingin Kalliossa, Vallilassa ja Alppilassa
vihreiden ja vasemmistoliiton
yhteenlaskettu ääniosuus oli
noin 50 prosenttia ja paikoin
ylikin.
Korkeimmat luvut olivat Helsingin äänestysalueella Kallio
D, jossa vihreitä äänesti 33,4
prosenttia äänestäneistä ja vasemmistoliittoa 21,9 prosenttia.
Perinteisesti vasemmistoliitolle suotuisissa kunnissa vasemmistoliitto piti pintansa
vain Kemissä, jossa se säilytti
niukasti suurimman puolueen
asemansa 26,9 prosentin ääniosuudella. STT
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Palvelutarjotin
auttaa
valitsemaan
● Kainuun sote julkaisi ainutlaatuisen

sähköisen palvelutarjottimen.
● Tarkoituksena on luoda toimivat
hyvinvointimarkkinat.

Tiina Suutari
apua lastenhoitoon? Tai
•mitäMistäpalveluja
omaishoitaja voi
saada?
Aiemmin apua etsivän oli tartuttava puhelimeen tai kaiveltava internetistä yksittäisiä tietoja
palveluista. Nyt kainuulaiset voivat hakea ja vertailla hyvinvointipalveluja kootusti Kainuun soten
sähköisestä palvelutarjottimesta.
–Haluamme, että kainuulaiset
löytävät palvelut helposti. Lisäksi palvelutarjotin auttaa tuottajia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, projektipäällikkö Esko
Pääskylä sanoo.
Kainuun sote julkaisi maanantaina uudistetun Hyvinvoinnin palvelutarjottimen, missä reilu sata
palveluntuottajaa on kuvannut tiedot palveluistaan. Palveluntuottajat ovat julkisia organisaatioita,
yrityksiä tai yhdistyksiä.
Sähköisessä palvelussa oli jo viime vuonna tarjolla erilaisia kotona
tuotettavia palveluja, mutta nyt
tarjotinta on laajennettu ja mukana ovat omaishoitajien ja lapsiperheiden palvelut.
Lisäksi tarjottimen käytettävyyttä on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi. Palveluja voi hakea
esimerkiksi elämäntilanteen perusteella.
Pääskylän mukaan Hyvinvoinnin palvelutarjotin on Suomessa

ainutlaatuinen.
–Näin laajaa palvelua, josta asiakas löytää sekä julkiset että yksityiset palvelut samasta ei muualla ole.
Pääskylä kertoo, että esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa tarkkaan, miten
Kainuun palvelutarjotin kehittyy.
–Olemme täällä edelläkävijöitä.
KAINUUN sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymän johtaja
Maire Ahopelto kuvailee Hyvinvoinnin palvelutarjotinta laajaksi,
helppokäyttöiseksi ja muita palvelumuotoja täydentäväksi.
Hän korostaa, ettei sähköinen
palvelu pakota ketään internetiin.
–Tämä ei poista asiakkailta henkilökohtaisen tai puhelinasioinnin
mahdollisuutta. Emme ole vähentäneet mistään henkilökuntaa.
Palvelutarjotin on oiva apu esimerkiksi muualla asuvalle omaiselle, joka etsii palveluja kainuulaiselle läheiselleen. Pääskylän mukaan
palvelua ovatkin tähän mennessä
käyttäneet yllättävän usein helsinkiläiset.
–Toivomme tietysti, että kainuulaiset ottaisivat palvelun jatkossa omakseen.
Ahopellon mukaan yksi käyttöönoton haaste on houkutella kainuulaiset palveluntuottajat julkaisemaan palvelunsa ja
myös pitämään sisällöt ajantasaisina palvelujen muuttuessa.

HYVINVOINNIN palvelutarjotin -hankkeen ohjausryhmän jäsen Raili Myllylä, kehi

tinta maanantaina.
JATKOSSA Hyvinvoinnin palvelu-

tarjotin voi helpottaa palvelusetelin käyttöä, Pääskylä toteaa.
Vielä tällä hetkellä Kainuun sote
lähettää palvelusetelit käyttäjille
postitse, mutta sähköistä palveluseteliä on tarkoitus testata veteraanien tukipalveluissa jo ennen
kesää.
–Jotta sähköinen palveluseteli voitaisiin ottaa laajamittaisesti
käyttöön, pitää palveluntuottajarekisterin olla täydellinen, Pääskylä selittää
Hänen mukaansa sähköinen palveluseteli voi tuottaa sotelle merkittäviä säästöjä.

SDP:llä ei ole hyviä vaihtoehtoja
Tappio oli jo kolmas perättäinen eduskuntavaaleissa.
Oppositiokaan ei ole ollut
puolueelle suotuisa paikka.
ANALYYSI
Kirsi Hölttä
@lannenmedia.ﬁ

SDP:n sisäinen pyykinpesu
•murskatappion
syistä on vasta
edessä, mutta joitakin alkuja oli
käsillä heti maanantaina.
Demarijohtaja Antti Rinne kuvasi SDP:n ja perussuomalaisten

vaaliasetelmaa kiikkulaudaksi, joka nyt kallistui perussuomalaisten
puolelle. Painavimmaksi tekijäksi
Rinne arvioi sen, että SDP:n hallituskauden aikana työpaikkoja on
kadonnut enemmän kuin tullut
lisää.
Demareiden pika-analyysin
mukaan ex-puoluesihteeri Mikael Jungnerin hieroma vaalipiiriuudistus vei kahdesta kolmeen
paikkaa. Vaalityö ei onnistunut,
ja oman kitkansa siihen toi kansanedustaja Tytti Tuppuraisen
nimeäminen vaalipäälliköksi puoluesihteeri Reijo Paanasen rinnalle. Paanasen suorituksessa taas ei

ollut hurraamista.
Ylen vaalien alla julkistama kannatusmittaus käynnisti kokoomuksessa raivoisan loppukirin, demarit
ennustus 15 prosentin kannatuksesta lamaannutti.
Rinne epäili, että vaikutusta oli
myös maaliskuisella joukkoraiskauksella Helsingin Tapanilassa.
Siitä epäillään somalitaustaisia
nuoria. Rinne arvioi, että sen jälkeen perussuomalaisten muiden
muassa hunnutetulla naisella ja
islamistijärjestö al-Shabaabilla pelotteleva mainos alkoi purra.
Vaikutusta saattoi olla silläkin,
että SDP rummutti vaalien kak-

–Oulussa sähköisen palvelusetelin on laskettu säästävän 16 henkilötyövuotta. Eli lappujen pyörittely aiheuttaa niin paljon hallinnollista työtä.
KAINUUN muistiyhdistys on jul-

kaissut palvelunsa palvelutarjottimessa.
–Tämä on meille maksuton
mainostila. Me emme saa tietoja
muistisairausdiagnoosin saaneista, eli emme saavuta kohderyhmää
suoraan. Mutta palvelutarjottimen
kautta kuka tahansa voi etsiä tietoa palveluistamme, toiminnasta vastaava Lea Torvinen kehuu.

kosen ratkaisevan Suomen suunnan. Kun SDP asemoi itsensä kokoomuksen vastavoimaksi, perussuomalaiset pääsi tekemään yllätysohituksen.
Rinteen lääke vaalitappioon on
vaatimus puolueen uudistamisesta. Puoluejohtaja lupasi paluuta
juurille. Hän myös lupasi selventää SDP:n viestiä.
Vuoden 2007 tappio ajoi silloisen puheenjohtajan Eero Heinäluoman eroamaan. Vasta vuosi
sitten Jutta Urpilaisen kaatanut
Rinne ei aio vastaavaa johtopäätöstä tehdä.
–Olen tullut politiikkaan muuttamaan asioita. Paljon on vielä kesken, Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa.
Demarikentältä löytyi silti heti
heitäkin, joiden mielestä Rinteen

