
Tavoitteena hyvinvoivien ihmisten Etelä-Karjala-
aluevaaliohjelma Etelä-Karjalan
Sosialidemokraatit

Meille Etelä-Karjalaisille sosialidemokraateille vastuullinen päätöksenteko ja hyvinvointipalveluiden
kehittäminen on sydämen asia. Jokainen maakunnan asukas on arvokas ja ansaitsee parasta
mahdollista palvelua. Etenkin terveyden ja hyvinvoinnin osalta oikea-aikaisuus on keskiössä. Kun
hoidolle on tarve, on palveluiden pelattava. Pitkittynyt jonottaminen usein pahentaa tilannetta. Aika ei
aina paranna, ei etenkään silloin kun kyse on vaikka mielenterveyspalveluiden tarpeesta.

Tulevaisuus haastaa myös sotepalveluita. Haluamme olla kehittämässä palveluverkkoa sellaiseksi,
että se palvelee koko maakunnan asukkaita. Mukaan kehittämiseen tulee vahvasti ottaa osaava
henkilöstö sekä alueen asukkaat. Ihmisten hyvinvointi ei ole sattumaa. Sitä on pidettävä yllä myös
ennaltaehkäisten. Yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa tulee rakentaa asukkaiden hyvinvointia
pitkäjänteisesti ja monipuolisesti.
Sosialidemokraatteina haluamme rakentaa yhdessä maakunnan asukkaiden kanssa hyvinvointia,
jossa asukkaiden kokemus ja palvelut ovat keskiössä – Yhdessä myö pärjätään!

Hyvän elämän palvelut ovat Etelä-Karjalassa lähellä
Terveys- ja hoivapalvelut on turvattava maakunnan jokaisessa kunnassa
lähipalveluna. Kun panostetaan palveluun ajoissa, tarve erikoissairaanhoidolle
vähenee. Erityisesti koronapandemian jälkihoidossa ja hoitovelan purkamisessa
takuu hoitoon pääsystä on ensiarvoisen tärkeä. Määrätietoinen hoitotakuun
edistäminen on arvovalinta, jolla edistetään terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi
myös parempia palveluita.

ETELÄ-KARJALAISEN HYVINVOINNIN EDELLYTYS ON SUJUVA JA 
RIITTÄVÄSTI RESURSSOITU ARKi

Hyvinvoinnin edellytykset luodaan varhaisella välittämisellä ja sen vuoksi on tärkeää, että neuvolaverkko on maakunnassa kattava, perheille on tarjolla
riittävästi tukea ja kouluissa on matala kynnys terveys- ja mielenterveyspalveluihin. Erityisesti lastensuojeluun on varmistettava riittävät resurssit. Kotipalvelua
tulisi ulottaa niin vauva-arkeen kuin ikääntyvien tarpeisiin. Jokaisella tulee olla oikeus luottaa siihen, että myös ikääntyessä turvaverkko kantaa ja palvelut
pelaavat. Palvelujen tulee olla monipuolisia ja huomioida asiakkaan fyysinen ja psyykkinen kunto. Kotona asumisen edellytyksiä on järkevä mahdollistaa, mutta
ei turvallisuuden kustannuksella. Tarvittaessa tulee päästä joustavasti myös palveluasumisen piiriin.

- Hoitotakuun
toteutuminen

- Joustavat palvelut
yhdeltä luukulta ja
matalla kynnyksellä

- Oikein mitoitetut
resurssit

viranomaisyhteistyölle ja
arjen tukipalveluille 

- Puututaan
eriavoistumiskehitykseen



Sujuva ja turvallinen arki ovat Etelä-Karjalan vahvuuksia. Hyvinvointialueella on varmistettava riittävät resurssit arjen tukipalveluille ja
viranomaisyhteistyölle. Turvallisuutta lisää myös se, että hyvinvointierojen ei anneta kasvaa ja tiiviillä yhteistyöllä puututaan jo
varhaisessa vaiheessa muun muassa nuorten pahoinvointiin ja eriarvoistumiskehitykseen. Lähtövalmius erilaisiin kiireellisiin
pelastustehtäviin on maakunnissa varmistettava. Pelastustoimen, sopimuspalokuntien ja ensihoidon resurssit ovat avainasemassa.

AVOIN JA HYVÄ JOHTAMINEN ON HYVINVOINTIALUEEN
MENESTYSTEKIJÄ
Työntekijöiden viihtyminen työssä ja Etelä-Karjalassa taataan, kun työtä saa tehdä riittävillä resursseilla ja
hyvin johdetusti. Henkilöstö tulee ottaa vahvasti mukaan työn kehittämiseen sekä palveluiden uudistamiseen.
Henkilöstön määrän on oltava sellainen, jossa niin voimavarat kuin asiakasturvallisuus turvataan. Hoito- ja
hoivahenkilöstön lisäksi hyvinvointialueen toimintaedellytyksiä turvaavat tukipalvelut. Mitoitus tukipalveluiden
osalta tulee olla riittävä, jotta jokainen osaaja voi keskittyä omaan työhönsä. Henkilöstön rekrytoimiseksi
hyvinvointialueelle on tehtävä tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.

TURVALLINEN ETELÄ-KARJALA TOIMIVAN PALO- JA
PELASTUSTOIMEN AVULLA

HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA KESTÄVILLÄ HANKINNOILLA

Hyvinvointialue tekee merkittäviä hankintoja. Oikein tehtynä hankinnoilla voidaan edistää niin maakunnan
elinvoimaa kuin myös ekologisesti kestävää kehitystä. Hyvinvointialueen hankintaosaamiseen on
panostettava, jotta hankintojen laatu varmistetaan ja hankinnat tukevat myös maakunnan elinvoimaa.

JÄRJESTÖJEN VAHVA ROOLI NÄKYVÄKSI
ETELÄ-KARJALASSA

Tukemalla järjestöjen asemaa ja työtä, varmistetaan asukkaiden hyvinvointia maakunnassa. Monet järjestöt ovat
avainasemassa varhaisen välittämisen, ennalta ehkäisevän toiminnan sekä kustannustehokkaan palvelun
takaamiseksi. Järjestöjen osaamista tulee myös hyödyntää hyvinvointialueen palveluiden kehittämisessä.
Järjestöjen kautta vahvistetaan myös asukkaiden osallisuutta sekä hiljaisten äänien kuulumista.

- Hyvä johtaminen ja
riittävät resurssit ovat

avain henkilöstön
jaksamiseen 

- Järkevät ja kestävät
hankinnat jotka tukevat
niin alueen elinvoimaa

kuin ekologista
kestävyyttä 

- Järjestöjen
toimintaedellytyksiä

vahvistettava! 
- Järjestöjen osaaminen
vahvemmin käyttöön.

Hyvinvointi. Arvokkainta
mitä meillä on.


