SoTe:ssa keskityttävä kuntalaisten valintakyvykkyyteen
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valtaisa muutospaketti on edessämme.
Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon
on luvattu parannuksia.
On tärkeää, että esimerkiksi lapsiperheen palvelut kulkevat samaa palvelupolkua.
Jos ongelmia tulee, pitää perheen voida luottaa, että tieto terveydenhuollon ja esimerkiksi lastensuojelun
kanssa sujuu.
Ei myöskään ole mieltä hoitaa vain lasta, jos vanhemmat voivat huonosti.
Kaikkien eri tahojen on voitava luontevasti ilman raja-aitoja auttaa perhettä.
Tällä hetkellä yhtenä vaihtoehtona ilmaan on heitetty toimintarakenne, missä kunnan oma toiminta
loppuisi. Kunta toimisi vain palveluiden järjestäjänä. Tilalle tuli massiivinen yhtiöittäminen ja byrokratia.
Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa, että kunnan oma tuotantorakenne otetaan mukaan
muiden tuottajien kanssa tasavertaisesti. Näin kunnan mahdollisuus seurata palveluiden hintakehitystä
turvattaisiin.
Mikäli palvelut jätettäisiin vain markkinoiden päätettäväksi, se tietäisi hintojen hallitsematonta nousua.
Jo nyt on Turussa nostettu asiakasmaksuja, niin, että vähävaraisilla on vaikeuksia selviytyä niiden
maksusta.
Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat kunnan palveluista niitä, joilla taataan jokaisen kuntalaisen tasavertainen mahdollisuus selviytyä itsenäisesti ja tehdä työtä.
Tukiluukulta toiselle pakotettu kuntalainen ei voi hyvin.
Tuotantorakennetta mietittäessä on keskiöön noussut kuntalaisten valinnanvapaus.
Kuntalaisesta tulisi omien palveluidensa päättäjä.
Tarjolla olevista palveluista kuntalaisella olisi mahdollisuus valita hänelle parhaiten sopiva.
Kunta tosin päättäisi palveluiden tuottajat massiivisella kilpailutuksella ja toimijaksi
hyväksymisprosessilla.
Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on sotien jälkeen kehitetty malli, missä kunta tuottaa
peruspalvelut. Esimerkkinä terveyskeskukset. Kuntalainen sitten täydentää palveluita yksityisillä, jos
katsoo tarpeelliseksi ja rahavarat riittävät. Kunta kuitenkin on tehnyt perusterveydenhuollon kaikille.
Olemme oppineet hakemaan epämääräisissä vaivoissamme apua terveyskeskuksesta, jos emme
ole tienneet, minkä erikoislääkärin toimialaan vaiva kuuluu. Hoidon selvitessä olemme sitten
mahdollisuuksien mukaan hakeutuneet yksityislääkärille. Kela on korvannut pienen summan.
Tämä on terveydenhuollon puolella ollut toimiva malli, mutta se ei ole ottanut huomioon niitä lukuisia
muita seikkoja, mitkä vaikuttavat terveyteen.
Ei ole mielekästä hoitaa alkoholistin mahahaavaa, jos alkoholismille ei tehdä mitään.
Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että nyt pitäisi käynnistää valtakunnallinen kampanja,
missä paneuduttaisiin kuntalaisten valintakyvykkyyteen.
Kuntalasille kerrottaisiin niistä hyvän elämän perusasioista, mihin terveys perustuu.
Mikä toiminta vaikuttaa hyvän elämän toteutumiseen? Valinnanvapaus ei saa merkitä sitä, että
tietämättömyydestä tulee markkina-arvo.
Ne rahat, jotka nyt ajatellaan suunnata terveyspalveluiden markkinointiin, pitäisi suunnata valistukseen.
Kuntalaisille pitää luoda todelliset tasavertaiset mahdollisuudet tehdä valintoja.
Kaikki väestöryhmät eivät tähän pysty ja heille tulee luoda neuvonta ja avustuspisteitä.
Suurimpia ryhmiä ovat monisairaat vanhukset, kehitysvammaiset, alkoholistit, vaikeasti psyykkisesti
sairaat, lukutaidottomat. Nämä kuntalaiset edelleen tarvitsevat huolenpitoa, joka on helposti
saavutettavaa.
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