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Julkinen sektori vastaa palvelujen tuottamisesta

Terveyskeskus on lähipalvelu

Hyvinvointialue vastaa siitä miten, missä ja kenen toimesta kaiken ikäisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut
hoidetaan. Yksityisiä yrityksiä voidaan käyttää täydentämään palveluja. Aluevaaleissa ratkaistaan, tuottaako hyvinvointialue palvelut itse, vai annammeko veroeuromme
yksityiselle hoivajätille.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava nopeasti ja helposti, lähelle ihmistä. Terveyskeskukseen on päästävä
hoitotakuun mukaisesti ja siellä, missä ihmiset muutenkin
liikkuvat. Aluevaltuusto päättää, missä ja kenen toimesta
terveyskeskuksen palvelut tarjotaan.

Hyvinvointialue on hyvä työpaikka
Hyvinvointialueen on oltava houkutteleva työpaikka.
Työntekijälle yksi tärkeä mittari on työstä saatava palkka.
Siksi palkkaharmonisointi on tehtävä ripeästi. Myös työolosuhteiden on oltava kunnossa. Aluevaltuusto päättää,
minkälainen työnantaja uusi hyvinvointialue on.

Hyvinvoiva työntekijä lisää tuottavuutta

Mielenterveyspalvelut kuuluvat kaikille
Hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että kaikille mielenterveysongelmista kärsiville tarjotaan hoitoa eikä ketään jätetä yksin. Hoitoon on päästävä mahdollisimman
nopeasti. Aluevaltuusto päättää mielenterveyspalvelujen
järjestämisestä.

Vammaispalvelut ovat ihmisoikeus

Turvallinen ja terveellinen työpaikka edellyttää osaavaa
johtamista ja pitkäjänteistä työtä. Työsuojelulla parannetaan työntekijöiden jaksamista, tuloksellisuutta ja tuottavuutta. Hyvin toimivat työyhteisöt ovat houkuttelevia
työpaikkoja uusille työntekijöille. Aluevaltuusto vaikuttaa
siihen, kuinka hyvinvointialueen työntekijät voivat.

Toimivat vammaispalvelut ovat vammaisen elämässä
kunnollisen elämän edellytys. Henkilökohtaista apua on
saatava siten kuin se on myönnetty. Henkilökohtaiset
avustajat tekevät usein työtään osa-aikaisena tai nollatyösopimuksella. Näistä on päästävä eroon. Muuten
työntekijöitä ei saada tarpeeksi. Aluevaltuusto linjaa
vammaisten palvelut.

Vanhustenhoito on ratkaistava nyt

Pelastuspalvelut turvattava

Turvallista ja ammattitaitoista kotihoitoa pitää olla saatavilla silloin, kun omassa kodissa on vielä mahdollista
asua. Kun palveluita tarvitsee enemmän, on laadukasta
palveluasumista oltava tarjolla ihan jokaiselle. Aluevaaleissa ratkaistaan vanhustenhuollon tulevaisuus.

Hyvinvointialueen on varmistettava, että palokunta ja
muut pelastuspalvelut ovat saatavilla silloin, kun niitä
tarvitaan. Pelastuspalvelut ovat lähipalveluita, joihin kaikilla on yhtäläinen oikeus. Turvallisuudesta ei voi tinkiä!
Aluevaltuusto linjaa pelastuspalveluiden saatavuuden hyvinvointialueella. Ei ole yhdentekevää, kuka valtuustossa
päätöksiä tekee.

Hoitajien lisäksi tarvitaan muitakin ammattilaisia
Sairaalat, terveyskeskukset, hoivakodit eivät toimi, jos
kukaan ei siivoa, steriloi, huolla, kunnosta tai toimita
ruokaa. Ei ole yhdentekevää kuka nämä työt tekee. Tukipalvelut on pidettävä omissa käsissä. Sujuva palveluketju
varmistaa turvallisen ja laadukkaan lopputuloksen. Aluevaltuustossa päätetään, miten ja kuka tukipalvelut hoitaa.

