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Seppo
Parkkila
Seppo Parkkila on Tampereen yliopiston anatomian professori.
Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 1991, väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 1994 ja sai dosentin arvon 1999. Vuonna 2001 hän valmistui kliinisen kemian
erikoislääkäriksi. Vuosina 1996-1998 Seppo Parkkila työskenteli
USA:ssa Saint Louisin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Vuoden 2002 alusta hänet kutsuttiin lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professoriksi Tampereen yliopistoon.
Tässä tehtävässä hän toimi kuusi vuotta, kunnes hänet valittiin
anatomian professoriksi. Hän on ohjannut 13 tohtorin väitöskirjaa
Oulun ja Tampereen yliopistoissa.
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Seppo Parkkila on ollut Kansallisen Kokoomuksen jäsen
1980-luvulta lähtien. 2000-luvulla hän on toiminut useaan
otteeseen asiantuntijatehtävissä EU:n tiedeprojekteissa
sekä Tampereen yliopiston Lääketieteellisen Teknologian Instituutin sekä Lääketieteen yksikön johtokuntien
jäsenenä. Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut Vesilahden ev.lut. seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja sen
puheenjohtaja vuodesta 2011 lähtien. Seppo Parkkilan
vaalikampanjan tunnuslauseena on ”Terve Isänmaa”,
joka kuvastaa hyvän sosiaali- ja terveydenhuollon merkitystä kaikille suomalaisille. Samalla se myös kertoo
Suomesta - yhteisestä isänmaasta - jossa kaikilla pitää
olla oikeus turvalliseen elämään.
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Maltilliset palkkaratkaisut tuovat työtä
Työn tekemisestä kannattavampaa
Maailman parasta työelämää, lisää tasa-arvoa
Jokaiselle suomalaiselle pidempi ja eheämpi työura
Työntekijöiden palkkaaminen helpommaksi yrittäjälle
Työnteon on oltava joutenoloa kannattavampaa
Nuoret nopeammin töihin
Konsensukselle tulosvastuu
Työpaikoilla tiedetään, mitä kilpailukyky vaatii
Kaikki mukaan työelämään
Lähde: www.kokoomus.fi
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Turvallinen koti on jokaisen oikeus
K A N S A L A I S E T K Y S Y V Ä T – S E P P O VA S TA A
ikäihmisten osuus väestössä kasvaa nopeasti. Työkykyä ylläpitävän ja edistävän kuntoutuksen avulla voidaan lisätä työvuosia
uran loppupäässä. Työuran jälkeen hyvällä
kuntoutuksella saadaan aktiivisia elinvuosia
lisää. Onnistunut kuntoutus tuo kaivattuja
säästöjä yhteiskunnalle, ja ennen kaikkea
senioriväestö on ansainnut hyvän hoivan ja
kuntoutuksen.

Leila Koivisto, lähihoitaja,
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Miten tulevaisuudessa järjestetään kuntoutusta työuransa loppupuolella oleville ja jo
eläkkeellä oleville ikäihmisille?
– Tämä kysymys on erittäin tärkeä, koska

Julkisella sektorilla on tärkeä koordinointivastuu kuntoutuksen järjestämisessä.
Julkinen sektori myös tuottaa kuntoutuspalveluja, mutta sen mahdollisuudet tässä
suhteessa ovat rajalliset.
Resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. On
kaikkien etu, että ikäihmisten kuntoutuspalvelujen tuottamisessa yksityiset yritykset
saavat suuren roolin. Tavoitteena tulee olla
valinnanvapaus: ”raha seuraa kuntoutujaa.”
mahdollisuudet positiivisella tavalla. Koska
julkinen sektori ei voi missään tapauksessa tuottaa kaikkia tarvittavia palveluja,
yksityisen sektorin tarjoamat palvelut ovat
avainasemassa. Hyvä lähtökohta on, että
julkinen sektori koordinoi ja vastaa siitä,
että palveluita on tarjolla. Julkinen ja yksityinen sektori tuottavat palvelut hyvässä
yhteistoiminnassa.

Riikka Salakari, toimitusjohtaja,
Hoivapalvelu Valkokulta Oy, Ylöjärvi
Miten julkisen ja yksityisen toimijan roolit
tulee järjestää tulevaisuudessa, jotta palvelujen saatavuus on turvattu kaikille?
– On tärkeää, että julkinen sektori ymmärtää yksityisten palveluntuottajien antamat

Maisa Vehkalahti, kotihoidon johtaja
(Emerita), Pälkäne
Olisiko mahdollista muuttaa julkisessa
palvelussa kotihoidon hoitokulttuuria omahoitajajärjestelmäksi, jossa työskentelevät
lääkäri-hoitaja -työpari sekä kuntoutuksen
ammattilainen?
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Uudessa vanhuspalvelulaissa tämä on
selkeästi ilmaistu vanhuspalvelujen osalta:
”Kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa
toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä
ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen
ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen
kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.” Ongelma on, että
hyvä yhteistyö ei vielä kaikkialla toteudu,
vaikka se olisi kaikkien etu.
– Vanhusten kotihoidossa tuottajasta riippumatta tarvitaan hoitavan lääkärin, kuntoutuksen ammattilaisen ja omahoitajan tiivistä ja toimivaa yhteistyötä. Tällä hetkellä
vanhusten kotihoito on usein valitettavasti
liian tiukasti aikataulutettua ja keskittyy
vain kaikkein näkyvimpiin ja tuntuvimpiin vaivoihin. Olisi tärkeää, että fyysisen
avustamisen lisäksi otettaisiin paremmin
huomioon myös vanhusten psyykkinen
jaksaminen. Jos mieliala on hyvä, myös
fyysiset vaivat tuntuvat pienemmiltä.
Uusi vanhuspalvelulaki on kattava ja
lainsäädännön puute ei olekaan tässä suurin
ongelma. Olen peräänkuuluttanut asennemuutosta, jossa vanhus on palvelujen
keskipisteenä.

töksiä on viime vuosienkin aikana tehty
yhteistoiminnassa kolmikantaisesti eli
valtion, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen
sopimuksella. Tällä on ollut tietty arvo
konsensushakuisessa pohjoismaisessa
järjestelmässä. Nyt kuitenkin näyttää siltä,
että palkkojen enemmän tai vähemmän
tasainen nousu, työajan lyhentyminen ja
muut saavutetut edut ovat osaltaan syöneet
suomalaisen kilpailukyvyn vientimarkkinoilla.
Jukka Kellokoski, Hoivakoti Majakka Oy
hallituksen pj, Lempäälä

Onko etujärjestöillä liikaa valtaa Suomessa
yritysten toiminnan kannalta?
– Etujärjestöillä on vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Monia tärkeitä pää-

Yrittäjillä ei ole enää riittäviä mahdollisuuksia palkata työntekijöitä. Monet
yritykset ovat lopettaneet, vähentäneet
toimintojaan tai siirtyneet halvempiin
maihin. Nykytilanteessa ammattijärjestöillä
on peiliinkatsomisen aika - oma oksa on
sahattu poikki.

Suomen puolesta ja Suomessa asuvien parhaaksi

Suomen turvallisuus Pertti
Salolaisen näkökulmasta
aatteita tarjotaan rajoista välittämättä
varsinkin nuorille, joita värvätään sotaan
eri puolilla maailmaa. Kun suomalaisiakin
on saatu tähän mukaan, on se todellinen
turvallisuusuhka myös Suomelle. ISIL:n
vastaisessa toiminnassa on mukana yli 60
maata mm. kaikki pohjoismaat. Mukaan
lähteneet ja Suomeen palaavat ISIL:n
jäsenet muodostavat uhan ja heistä ainakin
Suomen kansalaisuuden omaavat tulisi
tuomita teoistaan Suomen lakien mukaan.
Meidän on oltava mukana torjumassa
väkivaltaa.

Kansanedustaja Salolainen käytti kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuoron valtioneuvoston Irak-selonteon
yhteydessä. Hän korosti mm. seuraavia
asioita:
Turvallisuus on nykymaailmassa yhä
vaikeampi jakaa perinteisesti sisäiseen
ja ulkoiseen turvallisuuteen. Globaali
informaatioyhteiskunta ei toimi valtioiden
välisten rajojen puitteissa ja viestintä luo
ennen tuntemattomia mahdollisuuksia
myös terroristeille ja ääriliikkeille. Tämä
uhka on otettava vakavasti.
Olemme nähneet esimerkkejä mm. ISILjärjestön vastenmielisestä toiminnasta
Irakissa sekä ihmisiä että kulttuurimuistoja
kohtaan. Uskontomaisesti väkivaltaisia

Ehdokas Seppo Parkkilan kysymykset
Salolaiselle
1. Tuleeko seuraavalla vaalikaudella tehdä
laaja selvitys Suomen tulevista puolustusratkaisuista?
PS Seuraavalla vaalikaudella tulee tehdä
laaja turvallisuusanalyysi, jossa selvitetään
Nato-jäsenyyden faktat, puolustusvoimien
rahoitus ja kyberuhat sekä puolustusvoimien ja Supon verkkotiedusteluoikeudet.
2. Mitä ajatuksia herättää komission pj.
Junckerin ehdotus EU-armeijasta?
PS Junckerin ehdotuksia on syytä pohtia ja
katsoa, mikä on toteuttamiskelpoista Naton
ja EU:n yhteistyön näkökulmasta. Suomen
tulee olla aktiivinen Ruotsin kanssa.
3. Voitaisiinko Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämisellä ennaltaehkäistä Suomeen kohdistuvia turvallisuusuhkia?
PS Suomen ja Ruotsin yhteistyö puolustuksessa on erittäin tervetullutta pitäen
kuitenkin mielessä, että se ei ole toistaiseksi mahdollista sodan aikana, koska Ruotsi
ei sitä halua.
4. Voitaisiinko yliopistojen koulutusviennillä esim. arabimaihin vaikuttaa myönteisesti
turvallisuuden kehittämiseen Lähi-idässä?
PS Kyllä yliopistojen välinen yhteistyö on
hyödyllistä kaikilla elämänaloilla. Yhteistyön sisällöstä riippuen se voi myös edistää
rauhaa.

YLEISÖLUENTOJA
Keskiviikkona 8.4. klo 18
Esperi hoivakodit,
Pikonlinnantie 240,
Kangasala
Professori Seppo Parkkila:
Terveydenhuollon tulevaisuus
Ylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila:
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan
kuntoutus
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Isänmaallisia säveliä
Loistava nuori sopraano Linda
Urbanski, säestäjänään Martti
Syrjäniemi, valloitti yleisönsä viime
lauantaina Tampereen Yliopiston
juhlasalissa. Seppo Parkkilan vaalijuhlan isänmaallisesta musiikista
vastasi Linda Urbanskin lisäksi mm.
Tampereen akateemisen sinfoniaorkesterin jousisoittajat.

Mahdollisuus tutustua myös
uuteen Esperin ryhmäkotiin
Pikonlinnassa
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu

Odotamme
tekoja!
”Me yrittäjät odotamme tulevilta päättäjiltä
tekoja parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä Suomessa. Ainoastaan
kannattavalla yritystoiminnalla Suomen talous saadaan terveelle pohjalle. Odotamme
valtiovallan panostusta erityisesti vientiteollisuusyrityksille ja uusille innovaatioille.
Odotamme turhan byrokratian purkamista
ja yksinkertaistamista. Siksi Seppo Parkkila
uuteen eduskuntaan!”
Petri Konttinen, toimitusjohtaja, Ylöjärvi

KOLLEGAT KERTOVAT
We have been collaborating with Prof.
Seppo Parkkila for almost two decades in
the area of biomedical research. Throughout that period, we met many times and
remained in continuous scientific communication that resulted in 44 co-authored
research papers in renowned international
journals. This excellent working contact
has developed into a strong mutual
relationship full of friendship, respect and
trust. Based on our experience, we perceive prof. Seppo Parkkila as an outstanding
personality with a great international
credit from both scientific and personal
point of view. We especially appreciate
his highly professional, open and fair
attitude not only to research in diverse
scientific topics but also to building of
international teams, evaluation of project
proposals and interpretation of scientific
data. He is definitely one of the brightest,
most reliable and self-organized persons
we ever met and are therefore sure that he
will be the right proponent of the continuing progress of education, research and
development in Finland.

Prof. Silvia Pastorekova, PhD., DSc.
Head of the Department of Molecular
Medicine
Institute of Virology
Slovak Academy of Sciences
Bratislava, Slovakia
Prof. Jaromir Pastorek, PhD., DSc.
President of the Slovak Academy of
Sciences
Bratislava, Slovakia

Yliopistoilla on keskeinen rooli maamme
korkean elintason ylläpitämisessä. Niiden
pitää antaa korkeatasoista koulutusta, jotta
työelämään siirtyvät opiskelijat pystyvät
vastaamaan globaalin kilpailutilanteen
heihin asettamiin odotuksiin. Tämän lisäksi yliopistoissa tapahtuvan tutkimustoiminnan pitäisi olla niin korketasoista, että
se tuottaisi sivutuotteenaan innovaatioita,
joita voidaan soveltaa teollisuutemme
toimesta kaupallisesti. Täten ei ole yllättävää, että Pirkanmaan taloudellisena ajurina on toiminut kahden vahvan yliopiston
Tampere, joka on muuttunut yliopistojemme avulla teollisuuskaupungista korkean
teknologian keskukseksi.
Professori Seppo Parkkila on ehdokkaani
2015 eduskuntavaaleissa juuri siitä syystä,
että hän ymmärtää yliopistojen keskeisen
merkityksen maamme taloudelliselle
hyvinvoinnille sekä koulutuksen että huipputason tutkimuksen tuottajana. Professori
Seppo Parkkilan poikkeuksellisen laajaalainen näkemys koulutuksen ja opetuksen alalla perustuu hänen pitkään kokemukseensa lääketieteen, bioteknologian ja

diplomi-insinööriopiskelijoiden opetuksessa. Samanaikaisesti professori Parkkila
on tehnyt uraauurtavaa ja mahdollisia
kaupallisia sovellutuksia tuottavaa lääketieteellistä perustutkimusta kansainvälisen
tutkimusryhmän johdossa. Koulutus- ja
tutkimustoiminnassa saavutettu kauaskantoinen näkemys yhdistettynä professori
Parkkilan kokemukseen erikoislääkärinä
tekevät hänestä ehdokkaani, jota voin
suositella myös muille lämpimästi kevään
eduskuntavaaleissa.

Tero Järvinen,
professori ja
ortopedian ja
traumatologian
ylilääkäri, Tampere

