
Haluamme toimia niin, että toimiva palveluverkko säilyy Etelä-Savon alueella. Tavoitteenamme
on laskea PYLL-tilastoja, jonka mukaan menetämme 1.5 veroprosentin verran vuosittain varoja,
ihmisten ennenaikaisten kuolemien takia. Palveluiden painopisteen on näin siirryttävä
hyvinvoinnin terveyden ja turvallisuuden edistämiseen, työ-, opiskelu ja toimintakyvyn
tukemiseen sekä ongelmien ehkäisyyn. Palvelujärjestelmää tulee mielestämme kehittää
palvelemaan kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Päätöksillämme haluamme
ennaltaehkäistä ja vähentää köyhyyttä sekä yhteiskunnan ulkoreunoille sulkeutumista ja
huono-osaisuuden kasautumista. Tavoitteenamme on vähentää eriarvoisuutta terveyden ja
hyvinvoinnin osalta. Kansanterveyden vaaliminen on meidän kaikkien etu!

ETELÄ-SAVON SOSIALIDEMOKRAATIT-
ALUEVAALIOHJELMA

Meille etelä-savolaisille sosialidemokraateille vastuullinen päätöksenteko ja hyvinvointipalveluiden
kehittäminen on sydämen asia. Meille jokainen Etelä- Savon asukas on arvokas ja ansaitsee parasta
mahdollista palvelua. Hoitoon täytyy päästä ajoissa ja kiireettömäänkin hoitoon viimeistään seitsemän
päivän sisällä. On sitten kyse fyysisestä tai mielenterveysongelmasta, tulee hoitoa saada oikea-
aikaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen ei pidä estää kenenkään saamasta
tarvitsemaansa hoitoa, jonka vuoksi asiakasmaksuja tulee alentaa. Haluamme lopettaa kansainvälisten
perintäyhtiöiden käyttämisen sosiaali- ja terveyspuolen asiakasmaksujen perinnässä. Meille on tärkeää
kehittää palveluverkkoa siten, että se palvelee koko Etelä-Savon maakuntaa ja sen asukkaita. Ihmisten
hyvinvoinnilla on suuri merkitys alueemme elinvoimaisuuteen, joten on erittäin tärkeää panostaa
ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vaalia siten kansanterveyttä! Meille sosialidemokraateille ihminen on
palveluiden keskiössä ja haluamme kehittää alueen palveluita yhdessä asukkaiden, työntekijöiden,
kuntien, järjestöjen kanssa. Etelä-Savon maakunnassa välimatkat ovat vesistöjen takia pitkä, siksi
toimivan palveluverkon säilyttäminen ja kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.  Haluamme pitää huolta
yhdenvertaisista palveluista koko maakunnan alueella, siksi meille on tärkeää säilyttää myös
Savonlinnan sairaalan yhteispäivystys osana etelä-savolaisten palveluverkkoa. 

PANOSTETAAN ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYYN

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUITA TUOTETAAN MONINAISESTI
ASIAKKAIDEN TARPEET HUOMOIDEN

Haluamme toimia niin, että toimiva palveluverkko säilyy Etelä-Savon alueella. Meidän tavoitteenamme on kehittää digitaalisia
ratkaisuja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Digitaalisuudella ei syrjäytetä ketään ja palvelutarjonnassa on mukana myös
perinteisiä vastaanottoaikoja. Digitaalisuus mahdollistaa paremmin asiakkaiden palvelemisen eri tavoin. Jokaisen tulee saada
tarvitsemaansa hoitoa oman pystyvyytensä mukaisesti. Apua, tukea ja koulutusta digitaalisten palveluiden käyttöön annetaan
yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Haluamme, että Sote-järjestöt ovat merkittävässä roolissa palveluverkon rakentamisessa.
Haluamme luoda hyvinvointialueen ja sote järjestöjen yhteistyölle toimivat rakenteet sekä turvata samalla järjestöjen
toimintaedellytykset.

- Hoitoon tulee päästä
ajoissa

- Asiakasmaksuja tulee
alentaa

 

- Palvelujen painopiste
ennaltaehkäiseviin palveluihin
- Tavoitteena eriarvoisuuden
vähentäminen terveyden ja

hyvinvoinnin osalta.
- Tuetaan kansanterveyttä

kokonaisvaltaisesti
 

- Hyödynnetään digitaalisuuden
mahdollisuudet unohtamatta

kasvokkain tapahtuvaa asiointia.
- Apua ja tukea on saatava

palvelujen käyttämiseen yhdessä
kansalaisjärjestöjen kanssa

- Sote järjestöjen rooli vahvaksi
Etelä-Savon hyvinvointialueella



LAADUKKAAT ARJEN LÄHIPALVELUT TUOVAT
TURVALLISUUTTA
On tärkeää, että palvelut toimivat ja tuovat arjen turvaa Etelä-Savon alueella. Seitsemän päivän hoitotakuun
toteutuminen niin fyysisten kuin mielenterveysongelmien kohdalla on meille tärkeää. Haluamme kaventaa
hyvinvointieroja ja puuttua varhaisessa vaiheessa esimerkiksi lasten ja nuorten ongelmiin sekä tukea heitä
elämänsä polulla. Siksi satsaukset esimerkiksi lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin, perheiden
tukipalveluihin, lastensuojeluun tai koulujen moniammatilliseen yhteistyöhön ovat ensiarvoisen tärkeitä
tekijöitä. Nuorten mielenterveyspalveluihin tulee päästä yhden luukun periaatteella samasta toimipisteestä.
Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen järjestäminen on mielestämme ensimmäisen valtuustokauden
tärkeimpiä tehtäviä.

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän läheistensä asemaa tulee parantaa sosiaali-
ja terveyspalveluissa. Etelä-Savon hyvinvointialueelle kehitetään NEPSY-ohjelma, johon kirjataan keskeiset
tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelmaan kirjataan myös keskeiset palvelut ja tukimuodot neuropsykiatrisia
erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.
Pelastustoimen resurssien turvaaminen on tärkeää, jotta lähtövalmius erilaisiin kiireellisiin pelastustehtäviin
on kunnossa. Pelastustoimen järjestelyissä tulee ottaa huomioon myös sopimuspalokuntien aseman
turvaaminen.

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMAN PARANTAMINEN
Työtekijöiden viihtyminen työssä ja Etelä-Savossa taataan, kun työn resurssit ja työn
johtaminen ovat kunnossa. Haluamme ottaa henkilöstön mukaan vahvemmin työn
kehittämiseen. Henkilöstön määrän on oltava riittävä, jotta saamme turvattua paremmat
työolot kuin riittävän asiakasturvallisuuden. Hoito- ja hoivahenkilöstön tukemisen ohella
on pidettävä huolta sotealan tukipalvelujen riittävistä resursseista, jotta jokainen osaaja
voi keskittyä omaan työhönsä. Haluamme panostaa parempaan johtamiseen, jotta
jokainen johtoasemassa oleva osaaja saa tarvitsemansa tuen ja osaamista tukevaa
koulutusta.

TUETTUA ASUMISTA JA HOIVAA KAIKILLE SITÄ
TARVITSEVILLE

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että vanhuksille, vammaisille henkilöille ja
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille on oltava enemmän tuettua asumista.
Omaishoitajien taakkaa on kevennettävä ja omaishoidon tuen saamisen
kriteerejä madallettava. Meille jokainen ihminen on tärkeä ja siksi
haluammekin kunnioittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja laajentaa
henkilökohtaista budjetointia niin vammaispalveluissa kuin päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien palveluissa.
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Hyvinvointi. Arvokkainta
mitä meillä on.  


