
Anne Knaster:
Uutta energiaa Eduskuntaan

Anne Knasterin arvoissa on ihmisten hyvinvointi 
hyvin korkealla - siksi hän painottaa proaktiivista 
toimintaa nuorten kanssa, lisää mahdollisuuksia seni-
oreille aktiivisen työuran jatkamiselle sekä lisäkoulu-
tusta yrittäjiksi aikoville.

Tärkeintä on ihminen 
- nuoresta senioriin

Anne Knasterilla on koke-
musta monitasoisesti. Hän on 
toiminut sairaanhoitajana, ol-
lut johtotehtävissä kansainvä-
lisissä yrityksissä ja toiminut 
yhdistyksissä. Politiikassa 
hän on ollut mukana aktiivi-
sesti vuodesta 1995, mutta 
nyt on tullut aika ottaa uusi 
askel eteenpäin.

- Mottonani on  ”eteenpäin 
se on elävän mieli”, kertoo 
Anne itse. 

- Olen realisti, joka on näh-
nyt sairaaloiden nykytilanteen, 
omaishoitajien ja kotihoidon 
tilanteen yhtälailla kuin olen 
huolissani nuorista suomalai-
sista ja haluan lähteä tekemään 
tarvittavia muutoksia.

 
Lasten ja nuorten 
hyvinvointi

 
- Nuorissa on tulevaisuus 

ja nuoriin sekä nuorten hy-
vinvointiin tulee panostaa. 
Suomessa on suuria alueelli-
sia eroja ja tähän tulee tehdä 
muutos. 

- Lasten ja nuorten henkisen 
hyvinvoinnin riittävä huo-
mioiminen ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy ovat kriittisiä 
asioita, jotka tulee huomioi-
da myös SOTE-uudistuksen 
jalkauttamisessa. Erityisesti 
varhainen puuttuminen ja sel-
keä hoitoketju ovat element-
tejä, joilla voidaan ennaltaeh-
käistä mahdollisia ongelmia.

Monessa tilanteessa selkeä 
hoitoketju ei suinkaan lisää 
kuluja vaan se selkeyttää eri 
toimijoiden tehtäviä ja vä-
hentää turhan työn määrää. 
Malleja hyvin toteutetuista 
käytännöistä on jo olemassa 
Suomessa. Ne tulee nyt ottaa 
käyttöön tasapuolisesti kai-
killa alueilla.

 
Ennaltaehkäiseminen 

ja -auttaminen ovat 
sanoja, mitkä toimivat 
niin nuorten, senio-
reiden kuin yrittäjien 
kanssa

 
 
- Uudistuksia ei tule pelätä - 

jumiutumista ja välinpitämät-
tömyyttä sen sijaan pitää.  

SOTE-uudistus
 
Paljon puhuttu ja kirjoitet-

tu SOTE-uudistus on todel-
lisuutta, mutta sen sisältö ja 
toiminnot ovat viemättä lop-
puun.

- Omalla taustallani tie-
dän pystyväni tuomaan pää-
töksentekoon näkemyksiä 
monelta eri kantilta: sai-
raanhoitopuolen, yrityspuo-
len ja luonnollisesti myös 
asiakaspuolelta. Ei varmasti 
ole ratkaisua, joka olisi yhtä 
hyvä jokaiselle taholle, mutta 
varmasti löytyy entistä toi-
mivampi ratkaisu, joka sopii 
kaikille osapuolille.

- Matalan kynnyksen ajatte-
lusta on tultava jokapäiväistä 
ja siilomaista toimintaraken-
netta on muutettava läpinä-
kyväksi.    

 

Tukea vanhuksille 
ja omaisille

 
Eläkkeelle siirtyvien seni-

oreiden elämänlaatuun liitty-
vien mahdollisuuksien, kuten 
osa-aikatyön vastaanottami-
nen tulee tehdä kannattavaksi. 

- Senioreissa on valtaisa 
voimavara, joka myös työn-
antajien kannattaa huomioida 
niin asenteissa kuin esimer-
kiksi määräaikaisten projek-
tien tarjoamisessa.                                                                                                                                  

- Lisäksi vanhusten hyvä 
hoito, yksinäisyyden mu-
kana tuomat ongelmat ja 
omaishoitajien jaksaminen 
kuuluu asioihin, joihin tulee 
kiinnittää huomiota väestön 
vanhenemisen myötä.

- Omaishoitajien huono ti-
lanne on monille selvä asia, 
mutta asiaan on mahdollista 
tehdä parannuksia, jos halu-
taaan tehdä muutoksia. Minä 
haluan olla tekemässä noita 
tarvittavia muutoksia.

 
Yrittäjä tarvitsee 
myös tukea ja koulutusta

 
Suomen, hyvinvoinnin ja 

kestävän kansantalouden 
edellytys on toimiva yrit-
täjyys. Yrittäjillä tulee olla 
mahdollisuus yrittää. Yri-
tysten kannattavuus ja mah-
dollisuudet työllistämiseen 
ovat Suomen velkaantumisen 
ohella kriittisiä kysymyksiä.

- Mielestäni esimerkiksi 
arvonlisäverollisen liiketoi-
minnan rajaa tulisi nostaa 
nykyisestä 8500 eurosta vuo-
dessa 50 000 euroon. Rajan 
nostaminen ei vähentäisi val-
tion tuloja mitenkään ratkai-
sevasti, vaan todennäköisesti 
lisäisi rahan paikallista liik-
kumista ja ainakin helpottaisi 
pienten yhden henkilön yri-
tysten toimintamahdollisuuk-
sia. Suomen nykyinen alv-ra-
ja on Euroopan matalimpia.

- Pienten yritysten työllis-
täminen pitäisi tehdä hel-
pommaksi, mutta samalla 
pitäisi kehittää yrittäjyys-

koulutusta ja sisällyttää se 
eri kouluasteille. Enkä puhu 
vain teorioista vaan myynnin 
ja markkinoinnin koulutta-
misesta. Kyllä suomalainen 
osaa rakentaa ja keksiä, mut-
ta myynnissä ja markkinoin-
nissa on opeteltavaa, miettii 
Anne.

- Suomi tarvitsee lisää vien-
tiä ja vientiyrityksiä ja tämän 
hetken talousennusteet eivät 
lupaa helppoja tulevia vuo-
sia, mutta nyt viimeistään on 
aloitettava muutos.

Yrittäjyys ja usko omaan 
yrittämiseen tulee nostaa 
Suomessa aivan uudelle ta-
solle. Samalla tulee helpottaa 
yrittämisen aloittamista ja 
tukea sitä järkevillä verorat-
kaisuilla.

 
Anne vastuunkantaja

 
Anne Knasterin työhistoria 

sanoo sen: Anne on vastuun-
kantaja, ja vastuunkantajia 
tarvitaan Suomessa.

- Nyt on aika tehdä muu-
toksia, joilla Suomi saadaan 
oikeaan suuntaan.

Anne Knaster on koulu-
tukseltaan liikkeenjohdon 
maisteri (MBA Henley), 
sisätautien ja kirurgian sai-
raanhoitaja ja ylioppilasmer-
konomi. Hän on toiminut 
kaupallisella alalla vaativis-
sa tehtävissä yli 20 vuotta ja 
sairaanhoitajana niin Töölön 
sairaalassa kuin mm. Jorvissa 
sekä vanhusten palvelutalo 
Kotikalliossa. 

Anne on ollut alusta asti 
mukana Uusi Lastensairaala 
2017 tukiyhdistyksessä ja hän 
istuu myös Lastentautien tut-
kimussäätiön hallintoneuvos-
tossa. Viimeiset neljä vuotta 
hän on toiminut toiminnan-
johtajana Lastenklinikoiden 
Kummit ry:ssä vastuullaan 
operatiivinen toiminta, va-
rainhankinta ja tapahtumat.

Anne on myös vaimo, äiti ja 
mummi.

Tutustu Anneen lisää koti-
sivujen ja Facebookin kautta.

www.anneknaster.fi
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