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TURUN JA VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTON LEHTI SOTE/ALUEVAALINUMERO

Kenen ehdoilla sosiaali- ja
terveydenhuoltoa järjestetään?
Suomessa erot rikkaiden ja köyhien välillä ovat
suuret, mitä tulee elinikään ja sairauksiin.
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arvoisuudesta, puhutaan usein
eläkkeistä, työttömyysturvan tasosta tai veropolitiikasta. Mutta
usein jää huomioimatta, että yksi
tämän maan suurimmista tasaarvo
-ongelmista liittyy terveyteen. Suomessa erot rikkaiden ja
köyhien välillä ovat suuret, mitä
tulee elinikään ja sairauksiin. Perusterveydenhuoltoa on vuosia
hoidettu liian vähillä resursseilla
ja se näkyy liian pitkinä jonoina
ja tällä hetkellä myös vaikeuksina
edes päästä läpi ajanvaraukseen.
Kun ei pääse lääkärin vastaanotolle, jäävät sairaudet hoitamatta ja huomaamatta, reseptit uusimatta ja lähetteet saamatta.
Ongelmista kärsivät eniten
he, jotka eivät ole työterveydenhuollon piirissä, ja joilla ei ole
varaa mennä yksityiselle omaan
laskuun. Tutkimuksissa on todettu, että Suomessa pienituloinen pääsee lääkärin vastaanotolle kaikista heikoimmin. Se on
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surullinen tosiasia maassa, jota
kutsutaan hyvinvointivaltioksi.
Varsinais-Suomessa tilanne on
vielä huonompi kuin maassa keskimäärin. Vain 32 % asukkaista pääsee Varsinais-Suomessa
viikossa hoitoon, vaikka maan
yleinen keskiarvo on 64 %. Myös

hammashuollon jonot ovat Varsi-

nais-Suomessa pitkät.
Siksi meille vasemmistossa
näissä vaaleissa on ennen kaikkea
kyse tasa-arvosta. Suomen kaltaisessa maassa jokaisella pitää olla
varaa voida hyvin. Vanhustenhuollon ja perusterveydenhuollon

Li Andersson
Puheenjohtaja,
Vasemmistoliitto
ongelmia ei ratkaista ulkoistamalla

palveluita suurten sote-yritysten
hoidettavaksi, vaan ohjaamalla yhteiset verovarat kaikille yhteisten
palveluiden vahvistamiseen.
Näissä vaaleissa me haluamme myös puhua niistä ammattilaisista, jotka joka päivä tekevät töitä meidän kaikkien hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden puolesta. Jokaisella pitää olla mahdollisuus tuntea ammattiylpeyttä
ja olla oikeus saada tehdä työnsä
hyvin. Sote-alan työvoimapulan
ratkaiseminen edellyttää, että panostetaan voimakkaasti sote-alan
ammattilaisten
työhyvinvointiin, mahdollisuuksiin vaikuttaa
ja kehittyä omassa työssään sekä
työehtojen ja palkkauksen parantamiseen.
Suomen ensimmäisissä sotevaaleissa on kyse siitä, miten ja
kenen ehdoilla meille kaikille tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut
järjestetään. Muistathan käyttää
ääntäsi.

Kiinnostavatko vaalit
ja aiotko äänestää?
"Aion käyttää ääntäni
aluevaaleissa ja kehotan
kaikkia muitakin äänestämään.
Kyse on isoista asioista hyvinvointiyhteiskunnan julkisten
palvelujen suurimmasta osasta
rahallisesti ja ihmisten hengen ja
terveyden kannalta. VarsinaisSuomessa ja Turun kaupungilla
on ajettu palveluja alas, kun
esimerkiksi palkkoja ei ole
kehitetty kuten pitäisi. Asiakkaita
on pyritty oikeistolaisella
politiikalla koko ajan enemmän
ohjaamaan yksityiselle puolelle.
Toivotan vasemmistolle hyvää
vaalimenestystä!"

Markku Alin

"Aion äänestää ja toivon, että
ihmiset seuraisivat mitä kukakin
poliitikko tekee meidän hyväksi."

Merja Hakanen

"Tässä iässä terveyspalvelut
ovat tärkeässä roolissa. Juuri
nyt esimerkiksi täällä Varissuolla
on ongelmana, että täällä ei ole
lääkäreitä tarpeeksi. Pelkään,
että ihmisillä jää äänestämättä
ja ymmärtämättä mistä
aluevaaleissa on kyse, koska
asia on niin uusi. Tiedottaminen
aiheesta on siksikin tärkeää."

Helki Kennovaara

"Meinaan äänestää, jos vaan
kuntoni sen sallii. Äänestyspaikat
ovat kuulemma samat kuin
kuntavaaleissa. Olen 23 vuotta
asunut Varissuolla ja tämä on
mielestäni mainettaan parempi
paikka. Suomessa on paljon
eläkeläisiä, joille sosiaali- ja
terveyspalvelut ovat tärkeitä.
Lähipalveluiden toivon erityisesti
säilyvän."

Pirkko Kaivola

ALUEVAALIT 2022
ENNAKKOÄÄNESTYS:
12.–18.1.2022
VAALIPÄIVÄ: 23.1.2022
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Muuttuva maailma ympärillämme:

Luvassa aluevaalit, Turkua johtaa pormestaristo
Mirka Muukkonen
Turun Kaupunginvaltuutettu

1/2022

Turun Vasemmisto voimalla
mukaan Turun politiikan
päättäviin pöytiin

P

uheenjohtajakauteni 2021
on ollut kiireistä ja myrskyisää aikaa. Saavutimme kuntavaaleissa hyvän vaalituloksen, suhteellisesti
enemmän ääniä kuin ennen ja
kolmanneksi suurimman valtuustoryhmän (11) aseman. Suuri osa
uusista valtuutetuista on vahvasti tulevaisuuteen uskovia nuoria.
Valtuustoryhmä tahtoikin kunnallisjärjestön tuella siirtyä oppositiosta ja katsomosta politiikan pelikentälle tekijöiksi.
HYVÄKSYIMME ankaran neuvot-

telun jälkeen pormestarisopimuksen, johon saimme merkittäviä pa-

rannuksia. Näkyvimmät ovat Turun palvelutason parantaminen,
syrjäytymisen ja asuinalueiden
eriarvoisuuden vähentäminen sekä taiteiden aseman nostaminen,
joka konkretisoitui mm. Taiteiden
talossa.
KOKOOMUKSEN johdolla ja de-

marien tuella meiltä vietiin meille
kuuluva apulaispormestarin paikka ja saimme vain 2-vuotisen paikan. Kokoomus hamusi itselleen
pormestarin lisäksi vielä 2-vuotisen apulaispormestarin. Muissa
luottamusmiespaikoissa
kykenimme saavuttamaan jotakuinkin
meille kuuluvat paikat. Meillä on

tässä kaupungissa enemmän valtaa kuin aikoihin.
VALTUUSTOSSA on edelleen pu-

navihreä enemmistö, joten edellytyksiä kokoomusvetoisen politiikan suunnan muutokseen on,
mutta ainakin näin alussa yhtenäinen linja on ollut haussa. Toivotan voimia oman kauteni vpj.
Joonas Jormalaiselle Turun Vasemmiston uutena puheenjohtajana Turun politiikan muutostyössä ja Sote-vaaleissa, joihin tämä
lehti keskittyy.
KIITÄN KAIKKIA luottamuksesta ja

toivotan vankkaa vaalimenestystä.

Aikamme kenties
tärkeimmät vaalit
Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja 2022
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ko Varsinais-Suomen maakunnan
yli 480 000 asukkaan elintärkeistä palveluista. Vasemmistoliitto
työskentelee sen puolesta, että
kaikki varsinais-suomalaiset
saavat tulevaisuudessa hyvät ja oikea-aikaiset palvelut varallisuuteen, asuinpaikkaan tai taustaan katsomatta.
KIITÄN puheenjohtaja Risto
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mahdollisuuden puuttua moniin terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden
epäkohtiin, kuten pitkiin hoitojonoihin, hoitoonpääsyn hitauteen,
työvoimapulaan sekä henkilöstön alipalkkaukseen ja työoloihin.
Vasemmistoliitto asettaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 98
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ehdokasta, joista puolet tulee Turusta. Vaaleissa on kuitenkin tärkeä muistaa, että nyt on kyse ko-

Rinnettä vakaasta johtamisesta kuluneen vuoden aikana; tästä on hyvä jatkaa järjestön kehittämistä. Ensi vuonna
Turun vasemmistoliitto tulee panostamaan jäsenhankintaan, vanhojen jäsenten aktivointiin ja vireään tapahtumatoimintaan. Yhteyttä kenttään ja ruohonjuuritasoon
tulee vahvistaa; haluamme tuoda
ihmisiä yhteen edistämään yhteisiä etujaan.

Mielenterveys
palvelut ovat
tärkeä osa toimivaa
perusterveydenhuoltoa
Jukka Kärkkäinen › SIVU 4

SoTe - kauan
odotettu lapsi
Pirjo Rinne › SIVU 4

Aluevaaliehdokkaat
SIVUT 6–7

Oppilashuollon
tulevaisuus Soteuudistuksessa
Lauri Kouki › SIVU 9

Palvelut kaikille eriarvoisuus pois
Johannes Yrttiaho › SIVU 9

Kohti palkkatasaarvoa
Jaakko Lindfors › SIVU 10

Julkaisija:
Turun Vasemmistoliitto
Päätoimittaja:
Marjo Peltoniemi
Vastaava päätoimittaja:
Risto Rinne
Avustajat tässä numerossa:
Li Andersson, Timo Furuholm,
Joonas Jormalainen,
Sara Koiranen, Lauri Kouki,
Jukka Kärkkäinen, Jaakko Lindfors,
Mirka Muukkonen, Katja Niemi,
Pirjo Rinne, Risto Rinne,
Johannes Yrttiaho

toimijoita ja alan ammattilaisia,
joille voi uskoa tämän työn hoitaakseen.
MITÄ KUULUU PORMESTARIEN
TURKUUN? Turku sai kuntavaali-

en 2021 myötä uuden valtuuston,
jossa Vasemmistolla on uusia ja
kokeneita valtuutettuja. Olemme
päässeet tutustumaan uuden johtamisjärjestelmän hyviin ja huonoihin puoliin. Parhaimmillaan
tiedonkulku on sujuvaa, olemme

ajan tasalla asioista ja keskusteluyhteydet muihin puolueisiin toimivat. Päätöksenteon avoimuudessa on yhä kehitettävää.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä asetti kaksi merkittävää
tavoitetta osallistuessaan pormestarineuvotteluihin: kulttuurin kärkihankkeen sekä lähiöiden
kehittämisen. Molempia olemme
saaneet edistettyä jo nyt merkittävästi. Erityisen ylpeitä saamme
olla Taiteen talosta, jonka toteu-

tumisessa Vasemmisto on ollut

vahvasti mukana.
Syksyn
talousarvioneuvotteluissa onnistuimme erityisesti
opetuksen ja kasvatuksen osalta,
sillä lautakunnan jäsenemme saivat useita keskeisiä toiminnallisia tavoitteita mukaan budjettiin.
Koronan aiheuttamat oppimis- ja
hyvinvointivajeet selvitetään ja
korjataan suunnitelmallisesti.
Haluamme edelleen, että Turku on kaikille, ei harvoille.

Liikunta ja kulttuuri edistävät terveyttä
ja hyvinvointia
MARJO PELTONIEMI

Kulttuurilla ja liikunnalla on vasemmistolaisten
Turun kaupunginvaltuutettujen Sara Koirasen ja
Timo Furuholmin mielestä tärkeä merkitys niistä
nauttivien terveydelle ja
hyvinvoinnille. Kaupungin tuleekin heidän mielestään edistää palvelujen
saatavuutta.
- Hienoa, kun Rettigin vanha
tehdasrakennus valmistuu loppuvuoden aikana Taiteen taloksi. Uuden konserttitalon rakentamisesta
on myös päätetty. Tilat ja tekijät
ovat avainasemassa, jotta taidetta
voidaan tuottaa. Ammattitaiteilijoiden merkitys kaupungin kulttuurielämälle on valtava. Konserttitalosta tulee ison investoinnin ja
keskeisen sijainnin vuoksi toivottavasti avoin paikka kaikille kaupunkilaisille, Timo Furuholm sanoo.
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- Näin ”liikuntaihmisenä”
minusta eri sektorit liikunnan ja
kulttuurin saralta voisivat tehdä
yhteistyötä, jotta lapsille ja nuorille löydetään mielekkäitä harrastuksia, joiden avulla kehittää itseään. Taidetta ja kulttuuria pitäisi tuoda kaiken ikäisille ihmisille
yhä lähemmäs heidän arkiympäristöään matalalla kynnyksellä,
esimerkiksi erilaisten pajojen ja
tapahtumien avulla, Furuholm
toivoo.
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Katja Niemi › SIVU 4

Uusi
hyvinvointi
toimialueemme
työllistää noin
20 700 ihmistä
maakunnassa.
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ammikuun
sote-vaaleissa valittava ensimmäinen
aluevaltuusto saa pöydälleen valtavan urakan. Kyse
on valtavasta rakenneuudistuksesta, kun sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuu, sote-kiinteistöt ja n. 20 000 työntekijää siirtyvät kunnilta ja
sairaanhoitopiiriltä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Palo- ja pelastustoimeakaan ei sovi unohtaa.

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
ostopalveluiden
riskit

joihin. Viimeiset vuodet olemme
eläneet keskellä maailmanlaajuista Korona-epidemiaa. Tämä on
muuttanut arkeamme myös täällä
Turussa. Jälkiä korjataan pitkään.
Tästä haastavasta asetelmasta
lähdemme kohti aluevaaleja tammikuussa 2022.
Tulee olemaan suuri ponnistus
kunnilta ympäri Varsinais-Suomea
siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut uuteen organisaatioon.
Uusi hyvinvointitoimialueemme
tulee olemaan merkittävä työnantaja, sillä se työllistää noin 20 700
ihmistä maakunnassa. Henkilökunnan jaksamisen ja palveluiden
toimivuuden kannalta on oleellista, miten onnistumme tässä suuressa urakassa.
Vasemmistoliitto käy vaaleihin tutuilla ihmisläheisillä teemoilla. Haluamme yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset
palvelut kaikille. Perusterveydenhuoltoon on päästävä ajoissa,
ikäihmisille on taattava turvallinen vanhuus ja apua tarvitsevien
tulee päästä mielenterveyspalveluiden piiriin. Vasemmistoliiton
ehdokaslistalta löytyy vahvoja

Ää

UUSI PÄIVÄ

Risto Rinne
Turun Vasemmistoliiton pj

MIRKA MUUKKOSEN KOTIALBUMI

AJANJAKSOMME jää historiankir-
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Sara Koirasella on hyvä mahdollisuus vaikuttaa kaupungin
kulttuurikokonaisuuteen nuorisoja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana.
- Olen iloinen, että ensi vuoden kulttuuribudjettiin saatiin
puolen miljoonan lisäys. Se tulee
näkymään ammattitaiteilijoiden
sekä taide- ja kulttuuriyhteisöjen
työskentelyn edistämisessä. Turun kulttuurirahoitus on laahannut vähän jäljessä muihin suu-

riin kaupunkeihin verraten, joten
isompi kertakorotus oli tarpeen.
Kulttuuriala on onnistunut viestimään entistä paremmin merkityksestään, Sara Koiranen summaa.
- Turun 800-vuotisjuhlia vietetään vuonna 2029 ja toivon, että
tällä valtuustokaudella päästään
jo valmistelemaan niitäkin. Lisäksi nyt valmistellaan kulttuuristrategian tapaista kulttuurilupausta
ja toivon, että siinä tulee kuulumaan taiteilijoiden oma ääni.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa on keskusteltu kuinka saisimme
kulttuurikentästä yhä moninaisempaa ja lisää eri taustoista tulevia ihmisiä aktivoitua mukaan,
Koiranen kertoo.

Sara Koiranen

Turun kaupunginvaltuutettu,
Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja

Timo Furuholm
Turun kaupunginvaltuutettu
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Katja Niemi
Turun kaupungin varavaltuutettu
Sosiaali- ja terveyslautakunnan
jäsen, Röntgenhoitaja

Jukka Kärkkäinen
LT, psykiatrian erikoislääkäri
Turun kaupungin varavaltuutettu
V-S sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen

KUVA: BO STRANDÉN

KUVA: MARJO PELTONIEMI
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Mielenterveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyden- ovat tärkeä osa toimivaa
huollon ostopalveluiden perusterveydenhuoltoa
riskit
SOSIAALI- ja

TYÖSSÄNI yksityisellä lääkäriase-

malla olen saanut kuulla sairaanhoitajia ja erikoislääkäreitä siitä,
miksi he jättivät työnsä julkisella
sektorilla. He kertovat arvostuksen puutteesta, huonosta johtamisesta, liiasta työkuormasta ja
siitä, ettei omaan työhön voinut
vaikuttaa. Ironista tässä on se,
että hoidamme yhä samoja potilaita. Nyt vain mutkan kautta, ja
siinä välissä yritys tekee voittoa.
Kaupungeille riski ostojen kasvun
myötä on yritysten mahdollisuus

hintasaneluun. Tämän edessä
kaupungit putoavat polvilleen ja
maksavat mitä pitää, jotta lakisääteiset palvelut varmistetaan.
Ostopalveluiden sijaan meidän
tulee ratkaista rekrytointihaasteet rahalla. Hoitohenkilöstön
palkan nostamisen tulee olla prioriteetti.
Aluevaaleissa on tärkeää saada julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon puolustajat enemmistöön.
Pyydän sinua puhumaan äänestämisen tärkeydestä läheisillesi.

terveydenhuollon
palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta 21 hyvinvointialueelle 1.1.2023. Terveydenhuollon kannalta on tärkeää,
että koko järjestelmän kivijalka, perusterveydenhuolto, toimii. Tähän periaatteeseen ohjaa
myös lääkärille viikossa pääsyn
hoitotakuu, jota hallitus esittää
lakisääteiseksi.
Mielenterveyspalvelut
ovat
tärkeä osa perusterveydenhuoltoa.
Liian paljon on kuitenkin ihmisiä,
jotka jäävät ilman tehokasta hoitoa ajallaan. Tästä aiheutuu paljon

kärsimystä potilaille ja heidän lähei-

silleen sekä työkyvyn, toimintakyvyn ja elämänhallinnan menetyksiä sairauden edetessä.
Varhainen tuki perusterveyden
huollossa on edullisempaa kuin
se, että ihminen jätetään ilman
hoitoa, kunnes hänen sairautensa pahenee ja vaatii kalliimpaa
erikoissairaanhoitoa ja lisäksi
aiheutuu lukuisia epäsuoria kustannuksia. Sen sijaan, että kysymme, onko meillä varaa parempiin
mielenterveyspalveluihin,
kannattaisikin kysyä, onko meillä
varaa jättää hoitamatta.

SoTe - kauan odotettu lapsi
Ään
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terveydenhuolto
on aina kriisissä, koska ihminen
on hauraaksi tehty. Aloitin Varsinais-Suomen liiton Paras-työryhmässä vuonna 2005. Jo silloin
nähtiin, että terveydenhuollon
järjestelmälle tulisi tehdä jotain.
Uskottiin, että vastaus löytyy
kuntien yhdistämisestä: saadaan
leveämmät hartiat. Seuraavaksi
ryhdyttiin puhumaan sosiaali- ja
terveydenhuollon yhdistämisestä.
Useassa kunnassa tehtiinkin yhdistäminen, Turussa vuonna 2009.
Se oli alku uudelle ajattelulle.
Istuin vuosien varrella lukuisissa sekä paikallisissa että valtakunnallisissa työryhmissä miettimässä parhaita mahdollisia ratkaisuja. Siinä sivussa ryhdyttiin
muovaamaan hoitopolkuja.
Itse vaikutin Lastensuojelun
keskusliitossa kehitysvammaisten kuntalaisten hoidon sujuvoittamiseen. Työntekijä- ja kansalaisjärjestöt oivalsivat, mitä pitäisi tehdä ja loivat paljon uutta,
SOSIAALI-

MARJO PELTONIEMI
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Pirjo Rinne
Valtiotieteen maisteri
Sosiaalineuvos
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Kyse on kunta
laisesta ja hänen
hyvinvoinnistaan
omalla asuin
alueellaan.

JA

mutta mitä teki silloinen Kokoo-

muksen vetämä hallitus? Maan
hallitus hoksasi, että nyt on aika
siirtää terveydenhuollon miljoonat yksityiseen bisnekseen. Kuntalaisille uskoteltiin yksityisen
terveydenhuollon hoitavan jokaisen ongelmat. Kansan oli helppo
uskoa, sillä terveyskeskusten toimintaa ajettiin alas ja pian maassamme oli kuntia ilman yhtään
lääkäriä.
Vasemmistoliitto käynnisti
kunnissa kampanjan yksityistä-

mismallin vastustamiseksi. Kokoomuksen sädekehä mureni.
Turku yhtenä suurena kaupunkina asettui Vasemmiston, Demareiden, Vihreiden yhteistyöllä
kielteiselle kannalle. Eduskuntavaalien jälkeen oikea suunta
löytyi, kun Vasemmistoliitto sai
perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuuden. Kansanedustaja Annika Lapintie paiski töitä ja osoitti
Kokoomuksen mallin perustuslain
vastaiseksi. Tie oli auki paremman
mallin luomiseen.

Vasta nyt ollaan tilanteessa,
jossa voidaan arvioida yli kymmenen vuoden työtä. Sote-laki tuli
voimaan viime kesänä. Sisältö on
hyvin pitkälle kauan muotoillun
mukainen, mutta nyt sieltä puuttuu yksityistämisen peikko. Odotan innolla, että kaikki työ palvelupolkujen eteen saa nyt alustan
toimia. Tässä uudistuksessa on
kyse kuntalaisesta ja hänen hyvinvoinnistaan omalla asuinalueellaan, ei yksityisten kansainvälisten rahajättien temmellyksestä.

VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTON
ALUEVAALIOHJELMA JA EHDOKKAAT
Heti hoitoon
Jokaiselle varsinaissuomalaiselle on turvattava tasaarvoiset ja sujuvat lähipalvelut.

Tyytyväiset työntekijät
Työntekijöiden hyvinvointi on
edellytys sille, että varsinaissuomalaisten palvelut toimivat.

Toimivat sote-keskukset
Sote-keskuksien ajatuksena on
koota yhteen kaikki perustason
sosiaali- ja terveyspalvelut niin,
että asiakas ohjautuu oikeaan
hoitoon ja saa tarvitsemansa
palvelun yhdellä yhteydenotolla.

Pelastustoimi,
turvallinen arki
Apua pitää saada nopeasti silloin, kun hätä on suurin. Pelastustoimen palvelutasosta ja avun
nopeasta saatavuudesta on
huolehdittava koko hyvinvointialueella.

Egentliga Finlands Vänsterförbundets välfärdsområdesval program

Snabbt till vård

Alla invånare i Egentliga Finland bör garanteras en jämlik och smidig närservice.

Nöjda anställda

De anställdas välmående är en förutsättning för att servicen skall fungera
bra.

Hyvinvointi tehdään
yhdessä

Välfungerande välfärdscentraler

Hyvinvointialueella tulee olla
tiiviit ja toimivat yhteistyörakenteet, jotka toimivat yli kuntarajojen yhteistyössä eri palvelujen ja
toimijoiden välillä.

Man måste kunna få hjälp då när nöden är som störst. Räddningstjänstens
servicenivå och möjligheten att snabbt få hjälp bör garanteras i hela välfärdsområdet.

Tutustu ehdokkaisiimme:

varsinais-suomi.vasemmisto.fi

Välfärdscentralernas grundide är att samla all social- och hälsovård på
grundnivå så att kunderna genast får rätt service.

Räddningstjänsten, en trygg vardag

Välfärden skapas tillsammmans

Inom välfärdsområdet bör finnas täta och fungerande samarbetsstrukturer
över kommungränserna mellan olika aktörer.

Tero
Ahlgren

20

filosofian maisteri,
väitöskirjatutkija
TURKU

Pentti
Kallio

40

toiminnanjohtaja,
eläkeläinen
KAARINA

Anton
Leinonen

60

yrittäjä,
toimitusjohtaja
TURKU

Harri
Palomäki

80

ensihoitaja,
ensihoidon
kouluttaja
NAANTALI

Jukka
Silvonen

21

Li
Andersson

kansanedustaja,
riksdagsledamot
TURKU ÅBO

Katri
Kapanen

41

sosionomi YAMK,
vastaava perheohjaaja
KAARINA

Diana
Lempinen

61

keittiöapulainen
TURKU

81

Marko
Pekkarinen

näyttelijä,
lastenkodin ohjaaja
SAUVO

100

leipuri,
aluejärjestön
puheenjohtaja
MASKU

Jenna
Simola

101

koordinaattori,
sosionomi
NAANTALI

22

Esko
Antikainen
eläkeläinen,
pensionär
KEMIÖNSAARI
KIMITOÖN

Sami
Karimaa

42

insinööri,
järjestelmäarkkitehti
TURKU

Marko
Lepistö

62

filosofian maisteri
yleinen kielitiede,
asiantuntija
TURKU

43

Julius
Karlsson

63

Pertti
Liinoja

maanviljelijä,
koneinsinööri
ORIPÄÄ

82

Nina
Pietikäinen
järjestöjohtaja
TURKU

järjestelmäasiantuntija,
pienyrittäjä
TURKU

Marc
Bradford

jalkapallovalmentaja,
maanrakentaja
PARAINEN

ensihoitaja
PAIMIO

Maria
Sund

23

102

ympäristönsuojelun
asiantuntija
TURKU

Niko
Suojama

103

opiskelija,
yksinhuoltaja
TURKU

Hassan
el-Khatib
myyjä
TURKU

44

Kati
Karlsson
lähihoitaja
PARAINEN

Imane
Elonen

45

Annika
Karvonen

freelancekääntäjä
RAISIO

64

Jaakko
Lindfors

84

Matti
Rajala

lähihoitajaopiskelija
PÖYTYÄ

65

Laura
Lindholm

työnjohtaja,
elintarviketyöntekijä
TURKU

85

Susanna
Rajalahti

sairaanhoitaja AMK
TURKU

104

Jari
Suominen
työtön
TURKU

25

hoitotyön opettaja,
projektitutkija
TURKU

väitöskirjatutkija,
lukion opettaja
doktorand, gymnasielärare
TURKU ÅBO

83

Eva-Liisa
Raekallio

24

105

Sari
Suominen

sairaanhoitaja
RAISIO

26

Kaj
Fredriksson

varastoapulainen
KAARINA

46

Leena
Kaunislahti

sähköinsinööri DI,
laivasähkösuunnittelija
TURKU

66

Emma
Lindqvist

digitaalisen
markkinoinnin
asiantuntija
RAISIO

86

Jorma
Rand

aluetoimitsija
RUSKO

106

Nina
Söderlund

politices magister,
valtiotieteiden
maisteri
PARAINEN NAUVO
PARGAS NAGU

HYVINVOINTI VAATII TEKOJA

- VALITSE VASEMMISTO

Timo
Furuholm

27

jalkapalloilija,
opiskelija
TURKU

47

yliaktuaari
LIETO

67

Max
Lundström

taksinkuljettaja,
yrittäjä
SAUVO

87

muurari
NOUSIAINEN

sit.
Jonne
Talonen

Päivi
Föhr

lähihoitaja
KAARINA

Jenni Maria
Kauppinen

Reima
Rantanen

28

kasvatustieteen
opiskelija
TURKU

Akseli
Hakkarainen

varhaiskasvatuksen
opettaja, auto- ja
kuljetustekniikan
insinööri
TURKU

48

Iisa
Kivivirta

lähihoitaja,
sosionomiopiskelija
NAANTALI

68

Timo
Lähteenmäki

filosofian maisteri,
historian ja yhteiskuntaopin lehtori
SALO

88

Max
Rauvola

erityisavustaja
TURKU

107

29

108

Kimmo
Toivainen

sähköasentaja,
offsetpainaja
UUSIKAUPUNKI

49

Maarit
Koivisto

akuuttilääketieteen
erikoistuva lääkäri,
tohtorikoulutettava
LOIMAA

69

Juuso-Matias
Maijanen

scenkonstpedagog
YH, teatteripedagogi AMK
TURKU ÅBO

89

Pilvi
Rehn

hälsovårdare
högre YH
KIMITOÖN

109

Raija
Tuominen
lähihoitaja
AURA

30

sit.
Pyry
Hallamaa
lääkäri
TURKU

Eetu
Korpisalo

yrittäjä,
opettaja
TURKU

50

lähihoitaja
LIETO

Seppo
Koski

70

ammattiosaston
toimistonhoitaja
TAIVASSALO

90

Teppo
Reinikainen

filosofian maisteri
LIETO

110

Taro
Turtiainen

ICT-asiantuntija
SALO

Olavi
Mäkinen

51

Toni
Hongisto

Riika
Kotilainen

71

Petro
Niemelä

52

kirjaltaja
RAISIO

Emilia
Riihonen

72

111

sairaanhoitaja AMK
RAISIO

Lauri
Kouki

53

Raimo
Nieminen

73

eläkeläinen
SALO

92

hoitaja
RUSKO

Eveliina
Tyyskänen

Noora
Hännikkälä

koulukuraattori,
valmentaja
TURKU

työtön
LOIMAA

91

33

taksitarkastaja,
tekninen asiantuntija
TURKU

opiskelija,
valtiotieteiden
kandidaatti
SALO

eläkeläinen
TURKU

Risto
Rihko

32

työtön
KAARINA

eläkeläinen,
asentaja
TURKU

Susanna
Merinen

Sit.

Muhiadin
Hersi

31

Pirjo
Rinne

112

luokanopettaja
TURKU

93

113

Pipsa
Vannemaa

puheterapeutti,
filosofian maisteri
TURKU
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psykiatrinen
sairaanhoitaja
UUSIKAUPUNKI

54

Jukka
Kärkkäinen

lääketieteen tohtori,
psykiatrian erikoislääkäri
TURKU

Tomi
Nieminen

74

tuotannon esimies
PAIMIO

sosiaalineuvos,
fysioterapeutti
TURKU

Mervi UusitaloHeikkinen

Henna
Jokinen

34

Marika
Runsala

94

filosofian maisteri,
väitöskirjatutkija
KAARINA

Satu
Vuorimaa
lähihoitaja
TURKU

114

35

Joonas
Jormalainen

yhteiskuntatieteiden
ylioppilas
TURKU

55

Juha
Laaksonen

työkyvyttömyys
eläkeläinen, ruokapalvelutyöntekijä
TURKU

Rauni
Niinimäki

75

eläkeläinen,
etuuskäsittelijä
TURKU

Marja
Ruokonen

95

henkilökohtainen
avustaja
SALO

Mikko
Waltari

115

valokuvataiteilija,
Master of Arts
TURKU

36

Juha
Jormanainen

pääluottamusmies
RAISIO

56

Lotta
Laaksonen

bynsköpman,
miljörådgivare
kyläkauppias,
ympäristöneuvoja
PARAINEN PARGAS
NÖTÖ

sit.
Pyry
Nissinen

76

oikeustieteen
opiskelija
TURKU

Taimi
Räsänen

Tero
Kaihlavirta

äidinkielen opettaja
TURKU

Branko
Lampi

57

filosofie studerande, vårdbiträde
filosofian opiskelija,
hoitoavustaja
TURKU ÅBO

Liisa
Norontaus

77

valtiotieteiden
maisteri,
kunnallissihteeri
TURKU

96

ravintolapäällikkö
TURKU

Lennu
Yläneva

37

116

luottamusmies,
fysioterapeutti
TURKU

Veli-Matti
Saajala

97

työtön
TURKU

Johannes
Yrttiaho

sit.
Heli
Kaleva

38

hoitaja,
pääluottamusmies
TURKU

Mona
Lautiala

58

lähihoitaja
TURKU

Lauri
Numminen
kirvesmies,
eläkeläinen
MYNÄMÄKI

sosiaalityön
opiskelija,
omaishoitaja
LIETO

Laura
Kallio

39

opiskelija
TURKU

Janne
Lehtiö

59

hitsaaja
MASKU

78

Loretta
Saarimaa

sit.

98

Riikka
Oksanen

79

valtiotieteiden
maisteri,
eläkeläinen
TURKU

Ari-Pekka
Savén

99

humanististen tieteiden kandidaatti,
kirjastoavustaja
TURKU

117

kansanedustaja
TURKU

TOIMIVAT SOTE-PALVELUT

KAIKILLE, EI HARVOILLE

UUSI PÄIVÄ 1/2022

• Tarvitaan sote-palveluiden rajapinnat ylittävää yhteistyötä ammattilaisten
välillä, jossa tiedon sujuvaan siirtymiseen
asiakastietojärjestelmissä on panostettu
• Kattavat palvelut lapsiperheille Perhekeskuksissa, joissa apua on saatavilla
nopeasti ja matalalla kynnyksellä.
• Hyvinvointialue toimii vastuullisesti kun
se luottaa omaan palvelutuotantoonsa
eikä edistä ulkoistamiskehitystä.

HYVINVOINTI
TEHDÄÄN YHDESSÄ

Ään

Hyvinvointialueen ylintä valtaa käyttää suorilla vaaleilla valittava
aluevaltuusto.

TYYTYVÄISET
TYÖNTEKIJÄT

• Palkkausta ja työoloja parannetaan.
• Työntekijöiden kuormitusta vähennetään
takaamalla riittävät henkilöstöresurssit.
• Työnhyvinvointia parannetaan henkilöstöä osallistamalla.
• Kohtuulliset asiakasmäärät sosiaalityöntekijöillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla lisää työntekijöiden hyvinvointia ja
sitoutumista työhön.
• Ensihoitajien ja pelastajien koko työuran kattavaan työssäjaksamiseen sekä
työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä
huomiota.
• Hyvinvointialue on vastuullinen työnantaja ja työmarkkinaosapuoli.

PELASTUSTOIMI,
TURVALLINEN ARKI

• Ensihoidon ja sairaaloiden välinen
saumaton yhteistyö.
• Huolelliseen riskinarvioon perustuva
palvelutasopäätös.
• Ilmastonmuutoksen ohella väestön
ikääntyminen lisää haasteita myös
pelastustoimessa ja näihin haasteisiin on
varauduttava hyvinvointialueen
toiminnassa.
• Painopiste nykyistä enemmän riskien
hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.
• Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset
on turvattava ja kehitettävä sopimuspalokuntien ja pelastustoimen yhteistyötä.

Valdag 23.1.2022
Förhandsröstning i hemlandet
12–18.1.2022

Lauri Kouki
Lastensuojelun edunvalvoja,
Neuropsykiatrinen valmentaja,
Koulukuraattori, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen
OPPILASHUOLLOSSA ollaan uuden

aikakauden edessä. Kuraattori- ja
psykologipalvelut siirretään sote-uudistuksessa hallinnollisesti
sivistystoimesta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyteen, samaan
organisaatioon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Näin
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat entistä kiinteämmin tukena kuraattoreiden ja koulupsykologien työssä.

Koronaepidemia on kuormittanut entisestään sekä oppilashuollon että sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseja. Korona
ei silti yksistään ole syypää. Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat toimineet
äärirajoillaan jo pitkään. Edelleen
liian suuri osa niistä nuorista, joilla on merkittävä riski psykososiaalisiin ongelmiin, jää ilman tarvitsemaansa tukea. Muun muassa

Nuorten vahvuuksien tukeminen ja
kiusaamiseen, poissaoloihin sekä
muihin huolestuttaviin ilmiöihin
puuttuminen on osa koulujen
henkilökunnan arvokasta työtä.
Lähipalveluperiaate varmistaa, että oppilashuollon palvelut
järjestetään jatkossakin koulun
tai oppilaitoksen tiloissa. Kuraattorien ja psykologien rooli kouluyhteisön osana säilyy ennallaan,
mikä on hyvä, koska avun hakemisen kynnyksen on oltava mahdollisimman matala.
Tärkeimpiä tavoitteita uudistuksessa ovat tiedonkulun ja yhteistyön paraneminen oppilaiden
hyvinvoinnista vastaavien ammattilaisten välillä. Siitä hyötyvät
ennen kaikkea lapset ja nuoret.
Esimerkiksi asiakastietojen siirtäminen sujuu kätevämmin, kun
kaikki opiskeluhuollon palvelut
kuuluvat samaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen.

lukivaikeuden ja ADHD:n tunnistaminen ja asianmukainen tuki
ajoissa vaikuttavat myönteisesti
niin oppimiseen ja koulumotivaatioon kuin itsetuntoonkin.
Kuraattoreiden ja psykologien
lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat tärkeä osa kouluyhteisöä, jonka tehtävänä on olla
rakentamassa myönteistä oppimisympäristöä ja hyväksyvää ilmapiiriä. Nuorten vahvuuksien
tukeminen ja kiusaamiseen, poissaoloihin sekä muihin huolestuttaviin ilmiöihin puuttuminen on
osa arvokasta työtä, jota opettajat
ja koulun muu henkilökunta päivittäin tekevät. Haasteet antavat
työllemme tarkoituksen ja tekevät
siitä merkityksellistä.

Terveysasemien palvelut on
jokaisen saatava nyt ja tulevaisuudessa helposti ja nopeasti, vaikka
niistä päättäminen siirtyy alueille.
Lääkärille ja hammashoitoon on
päästävä lähellä kotia. Pidempiaikaisen sairauden, vamman tai vaivan hoitamisen ja kuntoutuksen on
oltava sujuvaa. Vanhusten kotihoitoa ja hoivakotipaikkoja on oltava
tarjolla tarpeen mukaan, laadukkaasti ja luotettavasti. Lapsiperheiden palvelut, kuten neuvolat,
on turvattava lähellä asuinpaikkaa kaikille. Koulujen oppilashuoltoa on vahvistettava. Ja kun perhe tarvitsee tukea enemmän, auttaa ammattitaidolla toteutettu
julkinen palvelu varmimmin.
Hoitoalan työvoimapula on
huonon palkka- ja työnantajapolitiikan aiheuttamaa. Työolosuhteet ja työssäjaksaminen ovat heikentyneet myös valtion ja kuntien
niukan rahoituksen vuoksi. Tilannetta ei korjata ulkomaisella hal-

kunniaa alibudjetoimalla ja sitten
yksityistämällä.
Terveysasemien laittomat jonot eivät ole juuri
lyhentyneet. Kun yksityisten ostopalveluiden ja palvelusetelien
käyttö kasvaa, asettaa se ihmiset
taloudellisen tilanteensa perusteella eriarvoiseen asemaan. Verovarat hupenevat suurten sote-yhtiöiden voitontavoitteluun, julkinen
palvelu rapautuu ja palvelu jää yhä
useammalta saamatta.
Kuntien tehtävistä siirtyy noin
puolet uusille hyvinvointialueille.
Niiden hallinto on kuntiakin riippuvaisempi valtion suorasta rahoituksesta. Valtiovarainministeriön
virkamiesten valta kasvaa paikallisdemokratian
kustannuksella.
Asukkaiden osallistumista ja suoria
vaikuttamismahdollisuuksia
vaalien välillä on parannettava.
Aluevaaleissa päätetään kaikkien terveydestä ja hyvinvoinnista. Nyt on varminta äänestää vasemmistoa.
MARJO PELTONIEMI
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Aluevaalit Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Oppilashuollon tulevaisuus
Sote-uudistuksessa

patyövoimalla – päinvastoin. Ammattilaisten palkat tulisi nostaa
palkkaohjelmalla kilpailukykyisiksi. Näin turvataan henkilöstön riittävä määrä, työhyvinvointi ja laadukkaat palvelut.
Kunnat ovat pitkään alibudjetoineet terveys- ja hyvinvointipalvelunsa ja myös maakunnan tuleva rahoitus jää siksi
alhaiseksi tarpeeseen nähden.
Turku on niittänyt kyseenalaista

Terveysasemien jonot ovat
esimerkki siitä, miten asiat
menevät pieleen, jos politiikka
on väärää. Nyt on varminta
äänestää vasemmistoa.
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Vaalipäivä 23.1.2022
Kotimaan ennakkoäänestys
12.-18.1.2022

parantaminen soteuudistuksen mukaisilla uusilla hyvinvointialueilla tulee olemaan vaativa tehtävä. Sitä ei yhtään
helpota, että Marinin hallitus päätti uudistuksen kynnyksellä tilata
kymmenien miljardien hintaiset
hävittäjät. Rahat ovat pois ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista.
Turussa terveysasemien jonot ovat
esimerkki siitä, miten asiat menevät
pieleen, jos politiikka on väärää.
PALVELUIDEN

Jo

• Hyvinvointialueen tulee tehdä yhteistyötä alueen kansalaisjärjestöjen ja
kunnallisten toimielimien kanssa, joiden
toiminnalla on suuri merkitys hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä sekä ennaltaehkäisevien palveluiden tuottajana.
• Sote-palveluita on kehitettävä palveluiden käyttäjien, heidän läheistensä ja
työntekijöiden kanssa.
• Hyvinvointialueilla asukkaiden on päästävä vaikuttamaan oman hyvinvointialueensa toimintaan.

Johannes Yrttiaho
Kansanedustaja

ho

TOIMIVAT
SOTE-KESKUKSET

uri Kou

tia

• Asiakasmaksut ovat kohtuulliset, ne
eivät ole este hoitoon hakeutumiselle eikä
niiden perintään saa käyttää perintäyhtiöitä.
• Seitsemän päivän hoitotakuu toteutuu.
• Sote-keskuksiin saa välittömästi yhteyden esteettömyys, saavutettavuus, kaksikielisyys ja tulkkipalvelut huomioiden.
• Palvelut toteutetaan jokaisen tarpeita
yksilöllisesti kuunnellen ja arvostaen.
• Omaishoitajien työtä arvostetaan ja
heidän tarpeensa huomioidaan
paremmin.

La

Palvelut kaikille
- eriarvoisuus pois

Ään

HETI
HOITOON

muassa Varsinais-Suomen
hyvinvointialue. Uusien hyvinvointialueiden tehtäviksi siirtyvät kunnilta ja
kuntayhtymiltä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja
pelastustoimi.
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Aluevaaleissa on kyse meille kaikille
tärkeistä hyvinvointipalveluista: siitä,
että jokainen pääsee kohtuullisessa ajassa lääkäriin, julkinen hammashoito toimii, työntekijöiden työehdot ovat kunnossa ja heidän hyvinvointiinsa panostetaan.
Soteuudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, muun
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Aluevaaleissa on kyse meille
kaikille tärkeistä hyvinvointipalveluista

LAURI KOUKIN KOTIALBUMI
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Kohti palkkatasa-arvoa
Jaa

kk

MADELÉN WILDHABER

TYÖ PALKKATASA-ARVON puoles-

ta on kaikkea muuta kuin valmis.
Turussa terveydenhuoltoalan palkat laahaavat yhä sekä naapurikuntia että valtakunnallista keskiarvoa jäljessä. Myös opetusalalla
ollaan valtakunnallisia keskipalkkoja perässä.
Erävoitto ja askel oikeaan
suuntaan otettiin kuitenkin Turussa, kun olimme kuukausien
ajan neuvotelleet, vääntäneet ja
kääntäneet sen eteen, että kotihoidon ja laajemminkin terveydenhuoltoalan palkkoja korotettaisiin. Lokakuussa iloksemme
kaikkien puolueiden kanssa syntyi
lopulta yhteisymmärrys siitä, että Turku korottaa työntekijöiden
palkkoja yhteensä 1,1 miljoonalla
eurolla mm. kotihoidossa ja terveyskeskuksissa.
Yllättäen osa poliittisista
puolueista halusikin ottaa toisaalla takapakkia palkkatasa-arvossa.
Turun kokoomus, vihreät ja keskusta äänestivät 16.11.2021 Turun
kaupunginhallituksen konsernijaostossa Arkean työehtoshoppai-

Ää

Jaakko Lindfors
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen
Turun opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja
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Raskasta
kokopäivätyötä
tekemällä pitää
voida tulla
toimeen.
lun puolesta, mikä tarkoitti, että
nämä puolueet sallivat palkkojen
ja lomien leikkaamisen mm. erittäin pienipalkkaisten ruoka- ja
kiinteistöpalvelujen työntekijöiltä. Kokoomuksen, vihreiden ja
keskustan kanta voitti tuolloin äärimmäisen niukasti äänin 5-4.
Sittemmin ammattiyhdistysliikkeen lakkoilun ja mielenilmausten sekä kovan poliittisen paineen
myötä konsernijaoston päätöstä
korjattiin, ja työehtoshoppailu pe-

ruttiin. Konsernijaoston läpeensä
poliittinen päätös kuitenkin kertoo
siitä, että vieläkään ei kaikilta osin
ymmärretä pienipalkkaisilta leikkaamisen kestämättömyyttä.
Pari vuotta sitten käytiin aivan vastaava episodi: sekä Arkean
että Kuntecin työntekijöiden palkoista yritettiin leikata samalla
kaavalla. Tuolloin ammattiliittojen lakkojen ja koko poliittisen
vasemmiston tiivis yhteistyö esti
työehtoshoppailun.

Raskasta kokopäivätyötä tekemällä pitää voida tulla toimeen. Miten on mahdollista, että
osa poliittisista puolueista yrittää
aktiivisesti heikentää työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa?
Toimeentulon heikentäminen
eriyttäisi ihmisryhmiä entisestään
toisistaan. Jotta eriyttämiseen ei
mentäisi, tarvitsemme vahvan
ammattiyhdistysliikkeen ja tasa-
arvoa puolustavia puolueita.

MIKSI
VASEMMISTO?
Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat
kriisissä. Moni joutuu odottamaan liian
pitkään tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa.
Väestöryhmien väliset hyvinvointierot
kasvavat. Samalla hoitoalan ammattilaiset
uupuvat ja vaihtavat alaa, koska he eivät
pysty tekemään työtään niin hyvin kuin
haluaisivat.
Meillä on kaikki mahdollisuudet pitää toisistamme nykyistä parempaa huolta. Historian ensimmäisissä
sotevaaleissa voidaan valita
ÄÄNESTYS
toisenlainen tulevaisuus,
sillä tärkeimmät arjen
Ennakkoäänestys
sosiaali- ja terveyspalvekotimaassa 12.–18.1.
luja koskevat päätökset
ulkomailla 12.–15.1.
tehdään uusilla hyvinvoinVaalipäivä 23.1.
tialueilla. Nyt on kyse jokaisen oikeudesta terveyteen,
hoivaan ja turvallisuuteen.
Me vasemmistoliitossa haluamme,
että tasa-arvoa lisätään, palvelut ovat
saavutettavissa ja lähellä ja että hyvinvointialueet ovat parhaita mahdollisia työnantajia. Ihmisten hyvinvoinnin pitää mennä
suuryritysten voittojen edelle. Jokaisella
pitää olla varaa voida hyvin, eikä sairastuminen saa kaataa taloutta ja aiheuttaa
menetyksiä. Terveys ja hyvinvointi kuuluvat
kaikille, ei harvoille.

TÄRKEÄT TEEMAT

Hyvinvointialueilla on velvollisuus
taata asukkaidensa palvelut kaikissa
olosuhteissa. Yhdenvertaiset, oikea-aikaiset ja laadukkaat lähipalvelut on turvattava
kaikille Suomessa asuville, kaikkialla Suomessa. Hoitoon pääsyä on nopeutettava ja jonoja
lyhennettävä. Seitsemän vuorokauden hoitotakuun on tultava käyttöön koko perusterveydenhuollossa. Hoidon pitää olla kaikkien saatavilla
tulotasosta riippumatta – asiakasmaksuja pitää
alentaa ja yksityisten perintäyhtiöiden käyttö
lopettaa.
Vahvat, julkiset palvelut ulkoistusten
ja suuryritysten voitontavoittelun
sijaan. Suomella ei ole varaa yhteenkään
hoivakotikatastrofiin tai inhimillisen hoidon
laiminlyöntiin. Tehtyihin laajamittaisiin ulkoistuksiin ikäihmisten hoivassa tai vammais- ja
mielenterveyspalveluissa vastataan julkista
palvelutuotantoa kasvattamalla. Yhteiset varat tulee käyttää yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen, ei suuryritysten voittoihin.
Hyvinvointialueiden on pidettävä
kiinni sote-alan työntekijöistä työoloja ja
palkkoja parantamalla. Vastentahtoisen
työsuhteiden pätkimisen ja osa-aikaisuuksien sekä sosiaali- ja hoitoalan pyörittämisen
ylitöiden varassa pitää loppua. Työntekijöiden
on saatava osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

HYVINVOINTI VAATII TEKOJA. VALITSE VASEMMISTO.
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VARFÖR
VÄNSTERN?

Hyviä etuja vastuullisesti
Liity suomalaisen Osuuskunta Tradekan jäseneksi. Saat heti käyttöösi monet edut kuten
20 % alennuksen Restelin ravintoloissa. Jäsenenä teet kanssamme myös vastuullisia
tekoja. Tradeka ja Tradekan säätiö lahjoittavat tänä vuonna 1,2 miljoonaa yleishyödyllisiin
tarkoituksiin esimerkiksi lasten ja nuorten sekä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Liity jäseneksi verkkosivuillamme. Saat sähköisen jäsenkortin ja
monipuoliset jäsenedut käyttöösi heti.

vasemmisto.fi

Finlands social- och hälsovårdstjänster
befinner sig i kris. Många måste vänta för
länge på den vård och omsorg de behöver.
Välfärdsskillnader mellan olika befolkningsgrupper ökar. Samtidigt blir yrkesutbildade
inom vårdbranschen utmattade och byter
bransch, eftersom de inte kan utföra sitt
arbete så bra som de önskar.
Vi har alla möjligheter att ta bättre hand
om varandra än vi gör idag. I
historiens första välfärdsområdesval kan vi välja en annorlunda framtid, eftersom
RÖSTNING
de viktigaste besluten anFörhandsröstning
gående vardagliga sociali hemlandet 12–18.1 och och hälsovårdstjänster
utomlands 12–15.1
fattas i de nya välfärdsområdena.
Nu är det fråga
Valdag 23.1.2022
om allas rätt till hälsa, vård
och trygghet.
Vi i Vänsterförbundet vill att jämställdheten ökar, att tjänsterna finns nära
och att välfärdsområdena är de bästa
möjliga arbetsgivarna. Vi vill att människors
hälsa går före stora företags vinster och
att tjänsterna finns nära och är tillgängliga. Var och en måste ha råd att må bra,
och en sjukdom får inte stjälpa ekonomin
och orsaka förluster. Hälsa och välfärd är
för alla, inte för de få.

VIKTIGA TEMAN

Välfärdsområdena har en skyldighet
att garantera tjänster för sina invånare
under alla omständigheter. Jämlika,
snabba och lokala tjänster av hög kvalitet ska
säkerställas för alla som bor i Finland, överallt i
Finland. Tillgången till vård måste försnabbas
och köerna förkortas. En vårdgaranti på sju dygn
ska tas i bruk inom hela primärvården. Vården
ska vara tillgänglig för alla oberoende av inkomstnivå – klientavgifterna ska sänkas
och användningen av privata inkassobolag ska upphöra.
Starka, offentliga tjänster i stället för
utkontraktering och stora företags vinststrävan. Finland har inte råd med en enda vårdhemskatastrof eller försummelse av människovärdig vård. Den storskaliga utkontraktering
som har gjorts inom äldreomsorg och inom
handikapp- och mentalvården ska bemötas
genom ökad produktion av offentliga tjänster.
Gemensamma tillgångar ska användas till att
bygga en gemensam välfärd, inte till
stora företags vinster.
Välfärdsområdena ska hålla fast vid anställda inom social- och hälsovårdsbranschen
genom att förbättra arbetsförhållandena och
lönerna. Vi måste få ett slut på ofrivilliga korta
anställningar och deltidsarbeten samt på att
driva social- och hälsovårdsbranschen med
övertidsarbete. Arbetstagarna måste få delta i
beslutsfattande som gäller dem själva.

VÄLFÄRD KRÄVER HANDLING. VÄLJ VÄNSTERN.
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