
Espoon kokenut terveysjohtaja valittiin  
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajaksi –

”Tulevat muutokset tukevat Espoossa  
jo nyt vahvaa perusterveydenhuoltoa”

 K
aikkiaan 9 000 työntekijän ja 
2,2 miljardin euron talousar-
vion kokoisen Länsi-Uuden-

maan hyvinvointialueen johtoonsa 
saanut LT Sanna Svahn muistuttaa, 
että sote-uudistuksen tavoitteisiin 
pyritään erityisesti perusterveyden-
huoltoa vahvistamalla. Länsi-Uuden-
maan alue ja siellä Espoo suurimpa-
na kaupunkina ovat hänen mukaansa 
tässä työssä jo valmiiksi pitkällä. 

Hän nostaa esimerkeiksi Espoon 
diabeteskeskukset, joissa terveys-
keskuslääkärit tekevät yhteistyötä 
HUS:n erikoislääkärien kanssa, Es-
poon sairaalan korkeatasoisen hoi-
don sekä koronapandemian koette-
leman kyvyn väestön tukemiseen ja 
ohjeistamiseen.

”Meillä lääkärit ovat nostaneet aktii-
visesti esiin hoidon jatkuvuutta. Moni 
heistä tekee tutkimusta, kouluttau-
tuu jatkuvasti ja huolehtii omasta 
ammattitaidostaan. Alueelta löytyy 
huippuosaajia.”

Svahn työskenteli ennen alueuudis-
tuksen rakentamista Espoon perus-
turvajohtajana ja terveyspalveluiden 
johtajana. Hän sanookin ryhtyvänsä 
toimeen luottavaisena. Työtä toki riit-
tää: Siinä tulee onnistua hillitsemään 
kustannusten kasvua, tukea länsiuu-
simaalaisten hyvää elämää ja turvata 
sen takana olevien sote-ammatti-

laisten rekrytointi metropolialueella. 
Sen sisällä työnantajia on valittavak-
si asti, mutta myös rekrytoinneissa 
Svahn sanoo tukeutuvansa jo nyt 
vahvaan perusterveydenhuoltoon.

”Yksistään Espoossa voit työsken-
nellä erikoislääkärinä sairaalassa, 
neuvolassa, mielenterveys- ja päih-
depuolella, kotisairaanhoidossa tai 
terveysasemalla. Koko hyvinvointi-
alueelta löytyy isompia ja pienempiä 
yksiköitä, joten työpaikan voi valita 
hyvin laajasti omien mieltymysten 
mukaisesti.”

Kollegiaalisuudelle 
uusia edellytyksiä 
Svahn painottaa kollegiaalisuuden 
merkitystä lääkärien työarjessa. 
Espoossa kokeneilla lääkäreillä on 
hyvät edellytykset tukea nuoria lää-
käreitä. Tuore päätös siirtyä paikal-
lisesta sopimuksesta valtakunnalli-
seen lääkärisopimukseen tekee siitä 
vielä nykyistäkin toimivampaa.

”Espoon sopimuksessa esimerkiksi 
erikoislääkäreiden on pitänyt huo-
mioida, että palkka laskee heidän 
ohjatessaan koulutusvaiheessa ole-
via lääkäreitä.”

Valtakunnalliseen sopimukseen 
siirryttiin Svahnin mukaan työnte-
kijöiden ja työnantajan hyvässä yh-

teisymmärryksessä. Hän muistuttaa, 
että aikanaan myös paikallinen so-
pimus luotiin yhdessä helpottamaan 
espoolaisten pääsyä vastaanotolle.

”Siinä suoriteperustainen sopimus 
myös toimi. Sopimuksessa kuitenkin 
maksetaan esimerkiksi puhelintyös-
tä vähemmän, mikä tuli vastaan jo 
koronapandemian aikana.”

Historiaan jäävä paikallinen sopi-
mus muistuttaa Svahnia työntekijöi-
den ja työnantajan tiiviin yhteistyön 
voimasta. Hyvinvointialue on laaja, 
mutta samat periaatteet kantavat 
edelleen.

”Työntekijöiden huolia ja kokemuksia 
kuunnellaan herkällä korvalla. Eihän 
hallintoa ole luotu johtajille, vaan 
johtajat ovat sitoutuneet palvele-
maan henkilöstöä siten, että töitä 
on mahdollisimman hyvä tehdä.”

 

Tule sinäkin  
lääkäriksi Espooseen! 
Avaa QR-koodi ja  
jätä yhteystietosi.

Voit myös olla yhteydessä  
laakariksi@espoo.fi 
Lue lisää:  
espoo.fi/laakariksi-espooseen

Länsi-Uudenmaan ensimmäinen hyvinvointialuejohtaja, LT Sanna Svahn 
sanoo, että sote-uudistus ja valtakunnalliseen lääkärisopimukseen  
siirtyminen jatkavat Espoossa ja koko Länsi-Uudellamaalla tehtyä  
kehitystyötä perusterveydenhuollossa.

Teksti: Juha-Pekka Honkanen 
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