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Ydinviestit ja hissipuhe

Aluevaaliviestinnän ydinviesti

Äänestä hyvinvointia, terveyttä ja
turvaa koko Satakuntaan!

Äänestä hyvinvointia, terveyttä ja turvaa koko Satakuntaan!
Äänestä tarkoittaa
•

•

Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa
vaikutetaan satakuntalaisten arkeen ja
Satakunnan tulevaisuuteen.
Aluevaaleissa valitut satakuntalaiset
aluevaltuutetut päättävät, miten
lakisääteiset sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelut toteutetaan koko Satakunnan
alueella – ja sinun kotikunnassasi.

•

Äänestämällä olet mukana
päättämässä sinun ja läheistesi arjen
elintärkeistä palveluista.

•

Äänestämällä vaikutat suoraan,
minkälaista satakuntalaisten
hyvinvointi on tulevaisuudessa.

Hyvinvointia, terveyttä ja
turvaa tarkoittaa
•

•

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
sekä pelastustoimi koskettavat meitä
kaikkia. Meidän jokaisen etu on, että
ne toimivat parhaalla mahdollisella
tavalla.
Satakunnan hyvinvointialueen
tavoitteena on hyvinvoiva
satakuntalainen, jolloin sosiaalipalvelut
ja terveydenhoito ovat jokaisen lähellä
ja helposti saatavilla.
Ennaltaehkäisevät palvelut on
keskeisessä roolissa.

Hyvinvointialueella päivystetään
ympärivuorokautisesti sinun ja
läheistesi turvaksi.

Koko Satakuntaan tarkoittaa
•

Satakunnan hyvinvointialueeseen
kuuluu 16 kuntaa ja yli 200 000
satakuntalaista.

•

Hyvinvointialueen tavoitteena on
sosiaalipalveluiden,
perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon kehittäminen,
josta hyötyy kaikki satakuntalaiset
asukkaat asuinpaikasta riippumatta.

•

Kun yhdistämme hyvinvointialueella
satakuntalaisten voimat, se näkyy
meidän kaikkien hyvinvoinnissa.

•

Satakunnan hyvinvointialue antaa
meille leveämmät hartiat toimia
satakuntalaisten arjessa ja viedä
Satakuntaa turvallisesti tulevaisuuteen.

Hissipuhe
Satakunnan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 uudesta hyvinvointialueesta. Se
yhdistää kaikki Satakunnan julkisten hyvinvointitoimijoiden voimat, ja näkyy sinun
ja läheistesi arjen turvallisuudessa. Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa
äänestämällä vaikutat siihen, miten elintärkeät palvelut järjestetään sinulle ja
läheisillesi Satakunnassa.

Kaikkia satakuntalaisia edustavat aluevaltuutetut päättävät, miten saat esimerkiksi
ensihoitoa, sairaalahoitoa tai mielenterveyspalveluita sekä siitä, millaisia kotiin
tulevia tai etäpalveluita sinulle kehitetään. Vain äänestämällä vaikutat siihen,
miten satakuntalaiset voivat.
Äänestä siis Satakunnan hyvinvoinnin puolesta!

Kuntalaisten
motivaatiokartta

Vaaliviestinnän tärkeät
kuntalaisryhmät
Nuoret
äänestysikäiset

Työikäiset

Ikäihmiset

(18-30-vuotiaat)

Paikallismedia

Lapsiperheet

Keskeiset kuntalaisryhmien pelot ja
motiivit (1/2)
Keskeisimmät ryhmät

Mikä huolettaa uudistuksessa?

Mikä motivoi kiinnostumaan Satakunnan
hyvinvointialueen valmistelusta?

Nuoret
äänestysikäiset

• Mistä saan jatkossa mielenterveyspalveluita?
• Mitä tapahtuu koulujen terveydenhuollolle?
• Mistä saan palveluita jos en kuulu YTHS:n tai
työterveyshuollon piiriin?

• Saan olla mukana uudistamassa satakuntalaisten
hyvinvointipalveluita.
• ”Olen tärkeä osa muutosta.”
• Saan ajaa nuorille äänestysikäisille tärkeitä asioita ja
viedä eteenpäin alaikäisten äänestäjien toiveita.

Työikäiset

• Saanko hoitoa myös pieneltä paikkakunnalta?
• Nousevatko palveluiden maksut? / Nouseeko
verotukseni tämän takia?
• Miten iäkkäät vanhempani saavat tulevaisuudessa
hoitoa?
• Mistä saan työterveyshuollon ulkopuolista hoitoa?
• Miten omakotitaloni / mökkini paloturvallisuus toteutuu
jatkossa?
• Miten nopeasti saan ensihoitoa?

• Saan aluevaltuustoon oman, pienen paikkakuntani
valtuutetun.
• Minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että
tarvitsemani palvelut säilyvät alueellani.
• Voin asua haja-asutusalueella myös muutoksen jälkeen
(ja tehdä etätöitä).
• Minun ei tarvitse kantaa huolta iäkkäistä vanhemmistani.
• Saan hoitoa myös työterveyshuollon ulkopuolella.

Ikäihmiset

•
•
•
•
•

Saanko hoitoa varmemmin?
Mitkä lähipalvelut säilyvät?
Minne pitää matkustaa, jotta pääsen lääkäriin?
Onko minun pakko käyttää digipalveluita?
Miten nopeasti saan ensihoitoa haja-asutusalueella (esim.
Liutoshoito tai kaatuminen)?
• Onko minulla muutoksen jälkeen paremmat
mahdollisuudet saada paikka hoitokodista?

• Asioitani ajetaan myös uudella hyvinvointialueella.
• Pääsen hoitoon, saan apua tai paikan hoitokodista.
• Saan asua kodissani mahdollisimman pitkään ja minua
hoitaa tuttu henkilö.
• Minun ei tarvitse käyttää tietokonetta saadakseni hoitoa
lääkäriltä.
• Kustannukset eivät juuri muutu.

Keskeiset kuntalaisryhmien pelot ja
motiivit (2/2)
Keskeisimmät ryhmät

Mikä huolettaa uudistuksessa?

Mikä motivoi kiinnostumaan Satakunnan
hyvinvointialueen valmistelusta?

Lapsiperheet

• Pysyvätkö käyttämäni palvelut?
• Pitääkö tulevassa lähteä kipeän lapsen kanssa toiselle
paikkakunnalle hoitoon?
• Miten käy lähineuvolapalveluiden?
• Vaihtuuko tutut neuvolantädit ja lääkärit?
• Miten nopeasti perheeni/lapseni saa ensihoitoa?
• Nousevatko palveluiden maksut?

• Saan helposti hoitoa sairaalle lapselleni.
• Minulla on helposti saatavilla perhe-elämääni tukevat
sosiaalipalvelut.
• Saan ennaltaehkäisevää apua lapseni päihde –tai
mielenterveysongelmiin.
• Kustannukset eivät juuri muutu.

Paikallismedia

•
•
•
•
•

Mitä todellista hyötyä uudistuksesta on?
Kuinka paljon muutos oikeasti maksaa?
Voiko uudistus ylipäätään toteutua?
Kuinka paljon se todellisuudessa myöhästyy?
Onko medialla näin lyhyessä aikataulussa mahdollista
saada muutoksesta todellista kuvaa?
• Aluevaalien heikko viestintä vaikuttaa suuren
muutoksen/epäonnistumisten peittelyltä.
• Miten uudistuksen rahoitus hoidetaan tulevaisuudessa?
(Kun alueen syntyvyys on laskussa)

• Saan konkreettista ja tietoa oikea-aikaisesti median
tarpeisiin.
• Tiedon välitys on proaktiivista, avointa ja helposti
saatavilla.
• Myös ongelmakohdista ja kriittisistä päätöksistä
kerrotaan avoimesti.
• Vastuuhenkilöt ovat tavoitettavissa medialle.

Kuntalaisten viesti- ja
kanavakartta

Viestinnän strategiset kanavat
kuntalaisryhmittäin
Kanava
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äänestysikäiset

Paikallismedia
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X
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Tilaisuudet ja tapahtumat
(verkkotapahtumat ja
livetapahtumat)
Ehdokkaiden
vaalikohtaamiset

X

Paikallismedia
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Usein kysytyt
kysymykset

Mistä aluevaaleissa on kyse?
• Tammikuussa järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit,
joissa valitaan edustajat hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin.
Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon,
terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa
niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on
itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää
aluevaltuusto.
• Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Satakunnan
aluevaltuustoon valitaan 69 aluevaltuutettua. Valtuusto aloittaa
toimintansa maaliskuussa 2022.

Koska aluevaalit järjestetään?
• Aluevaaleissa voit äänestää joko ennakkoäänestysaikana tai
varsinaisena vaalipäivänä.
• Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–18.1.2022 ja
ulkomailla 12.–15.1.2022.

• Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.
• Aluevaalien aikataulusta saat lisätietoa vaalit.fi -sivulta.

Mistä asioista aluevaltuutetut
päättävät?
•

Valtuutetut tulevat olevaan tärkeässä roolissa. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut siis
päättävät siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle kohdennettu noin miljardin euron rahoitus käytetään palveluidemme
järjestämiseen. Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti vaan koko maakunnan alue ja asukkaiden tarve huomioiden.

•

Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista asioista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hyvinvointialuestrategiasta
hyvinvointialueen hallintosäännöstä
hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä
asiakasmaksuista
takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
jäsenten valitsemisesta toimielimiin
taloudellisten etuuksien perusteista
hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
tilivelvollisten nimeämisestä
hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Mitä todellista hyötyä uudistuksesta
on?
• Nykyisin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat satakuntalaiset kunnat. Tammikuussa
2023 sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaa Satakunnan hyvinvointialue.
Hyvinvointialue palvelee melkein 220 000 satakuntalaista.
• Tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittäminen, josta
hyötyvät kaikki maakunnan asukkaat.
• Uudistuksen myötä parannetaan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikeaaikaisuutta ja jatkuvuutta. Samalla toiminnan painotusta siirretään ehkäisevään ja
ennakoivaan työhön.
• Kunnat järjestävät jatkossa esimerkiksi päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.
Kunnat ja hyvinvointialue tekevät uudistuksen jälkeen tiivistä yhteistyötä, jotta
kuntalaisten hyvinvointia voidaan tukea saumattomasti heidän arjessaan.

Nousevatko palveluiden maksut?
• Rahoitus tulee valtiolta, joka myös ohjaa ja valvoo nykyistä
suoremmin hyvinvointialuetta.
• Valtion rahoituksen lisäksi Satakunnan hyvinvointialue saa
tuloja asiakasmaksuista. Maksujen ylärajat tulevat laista, kuten
ennenkin.
• Tuorein lakimuutos pienensi monia maksuja. Maksujen tulee
olla tasapuoliset koko Satakunnan hyvinvointialueella.

Minne pitää matkustaa, jotta pääsen lääkäriin?
Onko minun pakko käyttää digipalveluita?
• Vuoden 2023 alussa lääkäriä, hoitoa tai sosiaalipäivystystä
tarvitseva asiakas ei huomaa ainakaan heti eroa. Satakunnassa on
kehitetty asiakaspalvelua määrätietoisesti ja monet asiakkaisiin ja
asiakaspalveluun vaikuttavat uudistukset ovat jo käynnissä.
• Palveluita kehitetään koko ajan muun muassa osana Satakunnan
tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Satakunnan tulevaisuuden
hyvinvointialueen tavoitteena on palveluiden yhdenvertaisen
saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.
Samalla toiminnan painotusta siirretään raskaista palveluista
ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Miten nopeasti saan ensihoitoa hajaasutusalueella?
• Vähintään samalla tavalla kuin tähänkin asti. Uudistuksen
tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista
saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta.
• Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaa
Satakunnan hyvinvointialue. Pelastustoimi on jatkossakin
erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen
toimiala. Pelastustoimen uudistukseen sisältyy sekä
hyvinvointialueuudistus sekä monet pelastustoimen omat
uudistushankkeet.

Miten saan jatkossa
mielenterveyspalveluita?
• Mielenterveyspalvelut, kuten muutkin sosiaalipalvelut siirtyvät
hyvinvointialueen hoidettavaksi. Vuoden 2023 alussa lääkäriä,
hoitoa tai sosiaalipäivystystä tarvitseva asiakas ei huomaa ainakaan
heti eroa.
• Kunnat ja hyvinvointialue tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta
esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tukea
saumattomasti heidän arjessaan.
• Uudistuksen tavoitteena on myös oikea-aikainen hoitoon pääsy ja
sen varmistamiseksi tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, hoidon
jatkuvuuden parantamista ja sähköisten palveluiden parempaa
hyödyntämistä.

Miten käy lähineuvolapalveluiden?
Vaihtuvatko tutut neuvolatädit ja lääkärit?
• Uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista
saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Todennäköisesti tutut
lääkärit ja hoitajat eivät vaihdu, sillä Satakunnan hyvinvointialueelle
siirtyy kuntien palveluksesta lähes 10 000 työntekijää.
• Henkilöstö siirtyy Satakunnan hyvinvointialueelle Satasairaalasta,
kuntien sote-palveluista PoSasta, Kessotesta, Raumalta, Huittisista,
Eurasta, Säkylästä sekä Porin perusturvan yhteistoiminta-alueelta.
• Lisäksi Satakunnan pelastuslaitoksen henkilökunta sekä Satakunnan
kuntien koulukuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen
palvelukseen.

Lisätietoa

Lisätietoa saat seuraavista linkeistä
•
•
•
•
•
•
•

Tietoa aluevaltuutetuille (Satasote)
Tietoa aluevaaleista (vaalit.fi)
Aluevaltuutetun opas (pdf)
Pelastustoimi - infopaketti aluevaltuutetuille (pdf)
Usein kysytyt kysymykset Satasotesta (satasote.fi)
Usein kysytyt kysymykset sote-uudistuksesta (soteuudistus.fi)
Usein kysytyt kysymykset pelastustoimen uudistuksesta
(sisäministeriö)

