
Meille kristillisdemokraateille laadukkaat  sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut ovat sydämen asia.
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Sote-palveluissa on kyse meidän jokaisen 
arjen sujuvuudesta, terveydestä ja turvallisuu-
desta. Jokaiselle on taattava oikeus hoitoon 
nopeasti ja joustavasti, olipa kyse tapaturmasta, 
pitkäaikaisesta sairaudesta tai haasteista mielen 
hyvinvoinnin kanssa.
Tavoitteemme on terveempi Suomi, jota kohti 
pyritään panostamalla ennaltaehkäisyyn ja 
terveyden ylläpitoon, nopeaan palveluihin 
pääsyyn, henkilöstön hyvinvointiin ja tiedolla 
johtamiseen. 
Kristillisdemokraatit ovat valmiina puolusta-
maan lähipalveluita uusien hyvinvointialueiden 
valtuustoissa ja tekemään päätöksiä laaduk-
kaan ja vaikuttavan hoidon saamiseksi kaikkien 
ulottuville.

VALITSE OMA EHDOKKAASI JA ÄÄNESTÄ!
Tutustu oman alueesi KD-ehdokkaisiin nettisivujemme ehdokasgalleriassa 
www.kd.fi/ehdokkaat 
Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022, jolloin voit äänestää 
missä tahansa Suomen tuhansista ennakkoäänestyspaikoista. 

Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022, jolloin äänestää voit 
vain sinulle postitse ilmoitetussa äänestyspaikassa.
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 PALVELUT LÄHELLE IHMISTÄ
• Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava lähipalveluina eri puolilla hyvin-  
  vointialuetta, ei ainoastaan keskuskaupungeissa. Ihminen ei ole heitto- 
  pussi. Hoitoon on päästävä lähellä ja jonottamatta, yhden luukun   
  periaatteella.
• Osa palveluista voidaan viedä ihmisten luo liikkuvina palveluina tai   
  etävastaanottojen avulla
• Pelastuspalvelujen on toimittava koko maassa ja hädän ollessa suurin   
  on avun oltava lähellä.

 LAADUKASTA HOITOA VAUVASTA VAARIIN
•Hoidon laadusta ja mitoituksista ei saa tinkiä. Hoitoketjujen on oltava   
  sujuvia – oikeita palveluja on saatava oikeaan aikaan, myös silloin   
  kun kyse on vaativasta erikoissairaanhoidosta.
• Hyvässä hoivassa toteutuu neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailu- 
  takuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.
• Asiakasturvallisuuden puutteet on korjattava viipymättä.
• Korkea laatu vaatii tutkimusta ja tiedolla johtamista. Kansalliset laatu- 
  rekisterit on otettava käyttöön ja uusinta teknologiaa hyödynnettävä.

YHTEISTYÖLLÄ PAREMPIA PALVELUITA
• Hyvinvointialueet tarvitsevat yrityksiä ja järjestöjä kumppanikseen
  huolehtiakseen asukkaiden palveluista.
• Fiksuilla julkisilla hankinnoilla edistetään oman alueen työllisyyttä 
  ja elinvoimaa. Palveluseteleillä lisätään asiakkaan valinnanvapautta.
• Kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden arvokas   
  työ tukee julkisia palveluja.
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota on uudistuksessa
  parannettava.

 AUTETAAN AJOISSA JA EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ
• Palveluja on saatava hyvissä ajoin ja matalalla kynnyksellä. Ihmisiä on  
  kuunneltava ja painopiste siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin.  
  Matalan kynnyksen seulonnat ja terveystarkastukset säästävät 
  ihmishenkiä.
• Päihde- ja mielenterveyspalveluihin on päästävä helposti, ja terapiata- 
  kuu pitää saada käyttöön. Perheet tarvitsevat lisää tukea ja kotipalveluja.
• Liikunta on lääke ja kulttuuri lisää elämänlaatua. Viisas hyvinvointialue 
  panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kuntien  
  kanssa.

 HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ JAKSAA HOITAA
• Henkilöstön työolot on korjattava ja työn kuormitusta vähennettävä. 
  Palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon ja lisättävä joustoja
  työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.
• Työntekijöitä on kuunneltava omaan työhön liittyvissä asioissa.
  Työhyvinvointiin panostaminen vähentää poissaoloja ja kustannuksia.
 
 ENEMMÄN HYVINVOINTIA – VÄHEMMÄN HALLINTOA
• Hyvinvointi tarvitsee puolustajansa raskaiden hallintohimmeleiden 
  rakentajia vastaan. Hyvinvointialueilla ei tarvita piilopuoluetukea
  valtuustoryhmille eikä poliittisia virkanimityksiä.
• Kaikkien alueen kuntien äänen on kuuluttava aluehallinnossa monipuoli- 
  sen lautakuntarakenteen kautta. Palveluverkkoja koskevia päätöksiä ei  
  pidä tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.
• Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan   
  läpinäkyviä ja vertailtavia.
• Työn verotus ei saa kiristyä. Ei maakuntaverolle!


