
Terveys- ja hoivapalvelut on turvattava maakunnan jokaisessa kunnassa lähipalveluna. Kun palvelujen piiriin pääsee
ajoissa, tarve erikoissairaanhoidolle vähenee. Hoitoon tulee päästä ajoissa! Hoitotakuun edistäminen on meille selkeä
arvovalinta, jonka kautta edistämme terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi parempia palveluita.

- Hoitotakuun toteutuminen
- Oikea-aikaisuus säästää niin ihmistä kuin taloutta 

Kymenlaakson Sosialidemokraatit-
Aluevaaliohjelma- Tavoitteena hyvinvoivien
asukkaiden Kymenlaakso

Meille sosialidemokraateille vastuullisuus päätöksenteossa ja hyvinvointialueen palvelujen kehittäminen on sydämen asia.
Jokainen Kymenlaakson asukas on meille tärkeä ja ansaitsee parasta sekä oikea-aikaista palvelua. Meille on tärkeää, että
hoitoon pääsee ajoissa, eikä henkilökohtainen varallisuus saa olla este palvelujen saamiselle. On kyse, sitten fyysisestä
terveysongelmasta tai mielenterveyden haasteista, on hoitoa saatava oikea-aikaisesti. Haluamme kehittää Kymenlaakson
alueen palveluverkkoa siten, että se palvelee koko maakunnan asukkaita. Mielestämme hyvinvointialueen palvelujen
kehittämiseen tulee ottaa mukaan koko henkilöstö sekä alueen asukkaat. Ihmisten terveydestä on tärkeää pitää huolta
ennaltaehkäisten yhteistyössä kuntien sekä järjestöjen kanssa. Haluamme kehittää palveluita ihmislähtöisesti.

- Hoitoon tulee päästä ajoissa
- Asiakasmaksujen on pysyttävä alhaisina
- Oikea aikaista hoitoa
- Palveluja kehitetään työntekijöitä ja asukkaita osallistaen

PALVELUT KYMENLAAKSOSSA OVAT LÄHELLÄ

SOTEPALVELUT TUOVAT ARJEN TURVAA
Hyvinvointia tuetaan parhaiten varhaisella välittämisellä, sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että neuvolaverkko on
maakunnassa kattava ja perheille on tarjolla riittävästi tukea. Kouluissa tulee olla tarjolla riittävästi terveys- ja
mielenterveysapua. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluihin tulee päästä matalla kynnyksellä ja niille on varattava
riittävät resurssit. Lastensuojelun toimintaedellytyksiä tulee parantaa, jotta perheet saavat oikea-aikaista apua arjen
haasteisiin. Kotipalvelua tulee kehittää vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Jokaisen tulee pystyä luottamaan
siihen, että ikääntyessä turvaverkko kantaa. Kotipalvelun järjestämisessä on otettava huomioon ihmisen fyysiset ja
psyykkiset valmiudet tavoitteena, että jokainen voi asua omassa kodissaan turvallisesti niin kauan kuin itse kykenee tai
haluaa. Tarvittaessa tulee päästä joustavasti myös palveluasumisen piiriin.

- Kattava neuvolaverkko
- Kouluissa riittävästi tukea terveyden ja mielenterveyden haasteisiin
- Panostetaan nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin
- Lastensuojelun toimintaedellytyksiä parannetaan
- Kotipalvelua tai palveluasumista jokaisen toimintakyvyn mukaisesti

 



TOIMIVA PALO- JA PELASTUSTOIMI TUOVAT TURVAA
KYMENLAAKSOON
Sujuva ja turvallinen arki ovat Kymenlaakson 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.

- Tukipalvelujen ja viranomaisyhteistyön toimintaedellytykset kuntoon
- Puututaan varhaisessa vaiheessa ihmisten pahoinvointiin ja eriarvoistumiskehitykseen
- Pelastustoimen, sopimuspalokuntien ja ensihoidon resurssit riittäviksi

 

HYVINVOIVAT TYÖNTEKIJÄT OVAT TOIMIVIEN
PALVELUJEN KULMAKIVI
Työntekijöiden viihtyminen työssä ja Kymenlaaksossa taataan, kun työtä saa tehdä riittävillä resursseilla ja hyvin
johdetusti. Henkilöstön määrän on oltava riittävä, jotta osaajien voimavarat ja asiakasturvallisuus saadaan
turvattua. Henkilöstön mukaan ottaminen työn ja palveluiden kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää.
Tukipalvelujen mitoituksiin on panostettava, jotta jokainen osaaja voi keskittyä omaan työhönsä. Osaavan
henkilöstön rekrytoinnissa on tärkeää tehdä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.

- Riittävästi henkilöstöä
- Henkilöstö mukaan työn ja palvelujen kehittämiseen
- Tukipalvelujen mitoituksiin

JÄRJESTÖJEN ROOLI NÄKYVÄKSI KYMENLAAKSON
SOTEPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ
Sote-alan järjestöjen asemaa on tuettava vahvemmin Kymenlaaksossa. Monet järjestöt tekevät tärkeää työtä
esimerkiksi varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan taholla. Järjestöjen osaamista tulee
hyödyntää Kymenlaakson alueen palvelujen kehittämisessä. Järjestöjen kautta voimme vahvistaa
asukkaiden osallisuutta.

Hyvinvointi. Arvokkainta mitä
meillä on. 


