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Porin Demarit ry / SDP Pori

Aluevaalien aikataulu
Ennakkoäänestys

12. - 18.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022

Vain äänestämällä voit vaikuttaa.



ARVOISA PORIN DEMARIT RY:N JÄSEN!
Tammikuussa 2022 järjestettävät ensimmäiset aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska niissä valittavat valtuustot luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueille. 
Ensimmäiset valtuustot päättävät niin palveluverkosta, palveluiden sisällöistä̈ kuin henkilöstön asemasta ja osallisuudesta. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan, mihin suuntaan 
terveys- ja sosiaalialan palveluja Satakunnassa tullaan kehittämään. Politiikassa on kyse arvoista mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita.

Vaaliohjelmamme
keskeisiä tavoitteita:

Turvataan lähipalvelut 
SDP puolustaa lähipalveluita. So-
te-palveluiden on vastaisuudessa-
kin löydyttävä läheltä ihmistä. 

Laadukasta hoivaa ja omaishoitoa
Satakunnassa ikääntyneet ja muut 
hoivaa tarvitsevat ihmiset saavat 
inhimillisen ja laadukkaan hoivan, 
asuvat he palveluasumisessa tai 
kotona. Omaishoidon tukea laajen-
netaan.

Kehitetään palveluita 
käyttäjiä kuullen

Käyttäjälähtöisyyden on oltava 
palveluiden ja niiden sijoittumisen 
keskeinen mittari.

Henkilöstön asema on 
turvattava
Toimiva vuoropuhelu henkilöstön 
ja henkilöstöjärjestöjen kanssa on 
tärkeää. Satakunnan hyvinvointi-
alueella noudatetaan hyvää hen-
kilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä 
vuoropuhelua henkilöstön ja henki-
löstöjärjestöjen kanssa. 

Henkilöstömäärä on suuri, yli 10000 
työntekijää. Palvelutason varmis-
taminen koko maassa edellyttää, 
että kuntiin ja hyvinvointialueille 
palkataan riittävästi niin sosiaali-, 
terveys – kuin pelastusalan ammat-
tilaisia. 

Palvelumaksut eivät saa 
olla hoidon esteenä
Sote-palvelumaksut eivät saa olla 
esteenä tarvittavan hoidon ja hoi-
van saamisessa.
Sosialidemokraatit ovat rakenta-

neet suomalaista hyvinvointia jo yli 
120 vuotta. Se on arvokkainta mitä 
meillä on. Nyt on aika ottaa hyvin-
voinnin seuraava askel.

Valitaan näissä vaaleissa 
osaavat, fiksut ja perehtyvät 
päättäjät rakentamaan tulevai-
suuden hyvinvointia sosialide-
mokraattisin arvoin.

Käyttämällä ääntäsi 
näissä vaaleissa, olet 
mukana rakentamassa 
turvallista huomista.


