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1. Palvelut tuodaan lähelle! 
Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmana ovat pitkät jonot ja se, että pal-
veluihin on vaikea päästä. Kokoomus edellyttää, että palveluita tuodaan asukkaiden 
luokse, jos asukkaat eivät pääse palvelun luokse ja ongelmiin pitää tarttua ennakoi-
vasti.

Ratkaisu: Koska ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaisia tarpeita, pitää tarjolla olla eri 
vaihtoehtoja. Hyvin toimivat palvelut pitää säilyttää ja uusia tapoja tulee ottaa roh-
keasti käyttöön. Varsinais-Suomen asukkaille pitää olla tarjolla sekä lähellä asiakasta 
löytyviä, että etänä saavutettavia palveluita.

     

Ikäihmisten palvelukokonaisuudet ja hoitoketjut kuntoon mm. 
vanhusneuvola, kotisairaalat, nopean arviointijakson ja jat-
kon kartoituksen toteuttaminen

Reseptien uusiminen ja sairauslomatodistukset nopeasti 
verkon kautta

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, joita saat sekä 
lähi- että etävastaanottona

Sujuvat palveluketjut, esimerkiksi hoidon yhteydessä tarjot-
tavat kuntoutuspalvelut

Alueen perheille joustavat ja kattavat perhepalvelut äitiys-
neuvolasta nuorten varhaisen tuen palveluihin

Saaristossa asukkaille myös liikkuvia hyvinvointipalveluita

Esimerkkejä

Esimerkkejä

Potilas kerralla kuntoon suunterveydenhuollossa (palveluseteli)

Lapselle puheterapiaa (palveluseteli)

Järjestöillä kodinomaisia vanhusten asumispalveluita (palveluseteli)

2. Hoitoon pitää päästä 
     oikea-aikaisesti! 
Kokoomukselle on tärkeää, että palvelut ovat laadukkaita ja tehokkaita, ja että hoi-
toon pääsee  kun sitä tarvitsee. Siksi meille ei ole tärkeää, tuottaako palvelun yksi-
tyinen tai julkinen taho. Sote-palveluita ei pystytä nykyresursseilla turvaamaan, tarvit-
semme kolmatta ja yksityistä sektoria.

Ratkaisu: Hoitoa ei pidä joutua vaatimaan. Jotta ihminen ei jää ilman tarvitsemaansa 
palvelua, tulee ottaa käyttöön kaikki keinot. Kokoomus kannattaa esimerkiksi palve-
luseteleiden laajempaa ja parempaa käyttöä. Varsinais-Suomesta löytyy uskomaton 
määrä osaamista, joka palvelee sen asukkaita. Järjestöt, yhdistykset ja yksityinen sek-
tori pitää ottaa vahvasti mukaan palveluiden tarjoamiseen, kaikkien osaamista tarvi-
taan. Julkiset resurssit tulee ottaa tehokkaasti käyttöön ja kohdentaa paremmin. Asuk-
kaiden elämänlaatu parantuu nopealla hoidolla.
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3. Sinua hoitaa osaava ja 
      motivoitunut henkilöstö!
Sote-alan ammattilaisista on pulaa. Kokoomus haluaa, että hyvinvointialueet ovat 
kannustavia työpaikkoja, joihin halutaan tulla töihin ja joissa halutaan pysyä.

Ratkaisu: Henkilöstö tekee koulutustaan vastaavaa työtä. Nykyaikaisessa johtami-
sessa luodaan kannustimia ja palkitaan ahkeruudesta. Uusia toimivia tapoja otetaan 
käyttöön, eikä tehdä kaikkea kuten ennen, jos se ei ole toiminut. Kelpoisuusehtoja tulee 
tarkastella kriittisesti. Työssä tärkeää on joustavuus, tehokkuus ja sitä tukeva moder-
ni johtaminen. Tehdään fiksua työnjakoa: oikeat resurssit ja oikea osaaminen oikeaan 
paikkaan! Sote-alan ammattilaiset otetaan mukaan kehittämään omaa työtään.

     

Työn sujuvoittamisen pitää olla keskiössä, jotta potilas saa 
parasta hoitoa ja henkilöstö pystyy sitä antamaan

Laadun ja terveyshyödyn mittaaminen

Aktiivisuuden ja kehittymishalun huomioiminen kannus-
tavuudessa

Omalääkäri – systeemi käyttöön

Hyvinvointialueen tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa hyödynnetään 
paikallisia toimijoita

Palveluiden todellinen kustannus näkyville

4. Rahat käytetään hoitoon, 
      ei hallintoon!
Hyvinvointialueesta uhkaa muodostua hallintohimmeli. Kokoomus edellyttää, että 
hallinnosta siirretään voimavaroja suoraan hoitoon. Asiakas on keskiössä. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden lisäksi hyvinvointialue tulee nähdä myös laajempana mahdolli-
suutena alueen pk-yrityksille.

Ratkaisu: Resurssit suunnataan hoitoon ja organisaatio pidetään virtaviivaisena. Maa-
kuntaveroa ei oteta käyttöön, koska se kiristää verotusta eikä takaa parempaa hoi-
toa. Hyvinvointialueen rahankäytön tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Tietojärjestelmät 
tulee saada nopeasti yhteensopiviksi. Hyvinvointialue luo markkinat Varsinais-Suomen 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja järjestöille.

     

Esimerkkejä
Esimerkkejä

€

? ??
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5. Turvaamme toimivat ensi-          
      hoito- ja pelastuspalvelut!
Harva varsinaissuomalainen on ensihoidon ja pelastustoimen vakioasiakas, mutta 
jokainen arvostaa sitä, että nämä palvelut ovat nopeasti saatavilla kun niitä tarvitsee. 
Ensihoidon ja pelastustoimen toimintavalmius varmistetaan niin kaupungeissa, saa-
ristossa kuin maaseudullakin. Kokoomus lupaa huolehtia siitä, että ensihoidon- ja 
pelastustoimen resurssit pysyvät jatkossakin riittävinä. Palvelut tuotetaan laaduk-
kaasti ja yhdenmukaisesti. Hyvinvointialuetta rakennettaessa pelastuspalvelut eivät 
jää sosiaali- ja terveyspalvelujen varjoon.

Ratkaisu: Riittävät rahoitus- ja henkilöstöresurssit, jotta palvelut ovat nopeasti ja tar-
koituksenmukaisesti saatavilla ympäri Varsinais-Suomea. Tuotetaan palvelut laa-
dukkaasti ja kustannustehokkaasti, ammattilaisten osaamisesta ja turvallisuudesta 
huolehtien. Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden 
yhteistyötä, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti. Turvataan 
sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset perustettavilla hyvinvointialueilla. 
Pelastustoimi huolehtii hyvinvointialueiden mahdollisuudesta ennakoida ja varautua 
poikkeustilanteisiin ja turvallisuusuhkiin yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Ajantasaiseen riskianalyysiin perustuva valmius voimavarojen 
osalta

Henkilöstön turvallisuuden nostaminen keskiöön

Pelastuspalveluiden tuottamalla ensivasteella merkittävä vaiku-
tus hoitoketjussa

Kiireellinen ensihoito osaksi pelastustoimea, jolloin palvelut sa-
man katon alla ja synergiaa ammattilaisten osaamisesta

Elinvoimaiset ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat

Kiireetön ensihoito monituottajamallilla

Esimerkkejä

Esimerkkejä

Yhteistyö lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (neuvola/oppilas-
huolto). Psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa

Kouluterveydenhoitajat, koululääkärit, psykologit ja kuraattorit. On 
tärkeää, että palvelut ovat saatavilla jatkossakin oppilaitoksissa

Ennaltaehkäiseviin palveluihin pitää panostaa, jotta ongelmia saadaan 
taklattua ajoissa

6. Huolenpidon ketju ei saa             
      katketa!
Jos hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ei toimi, lasku tulee hyvinvointialueelle. Kunnilla 
säilyvät edelleen hyvinvointia edistävät palvelut, esim. liikunta, kulttuuri ja sivistys. Niillä 
on suora kytkös hyvinvointialueen palveluihin. Kokoomus kantaa huolta siitä, että 
huolenpidon ketju ei katkea ja että hyvinvointipalvelut toteutetaan yhteistoiminnal-
lisesti kuntien ja yhdistysten ja hyvinvointialueen kanssa.

Ratkaisu: Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön toimivuuden tulee olla tavoitteellista 
ja johdonmukaista, ja sitä pitää seurata. Yhteistyön tulee parantaa varsinaissuoma-
laisten asukkaiden hyvinvointia.


