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Tiismennetty versio, korvaa 1.2. j iitetyn aloitteen

Terveysasemille ja sosiaality<in palveluihin on Helsingissii vaikea piiiistii. Jos asiakas
ja hiinen perheensii tarvitsee niiitii molempia, tyiintekijiit eiviit liiheskiiiin aina ehdi
edes arvioida, mihin asiakas pitiiisi seuraavaksi neuvoa. Tiissii ja nyt tapahtuva
asiantuntijoiden yhteistyii on harvinaista herkkua. Monimutkainen palvelurakenne
tekee asiakkaan ja hiinen asioitaan hoitavien yhteistycista hankalaa ja epiitaloudellista.

Sosiaali- ja terveysvirastoja yhdistettiiessii Helsingillii on nyt erinomainen tilaisuus
toteuttaa kansanterveystydn ja sosiaality6n parhaita tavoitteita perustamalla sosiaali-
j a terveysasemia, j otka tarjoavat liihialueensa asukkai I le monipuol isia
hyvinvointipalveluja. Terveysasemien psykiatriset sairaanhoitajat ja joillekin asemille
saadut sosiaalineuvojat ja piiihdetycintekijiit ovat vasta pieni aloitus tiihiin suuntaan.

Reipas panostus monipuoliseen hyvinvoinnin edellytysten arviointiin ja siihen
perustuvaan yksild- ja ryhmAkuntoutukseen edistiiii parhaiten sosiaali- ja
terveystoimen yhdistiimiselle asetettuj a tavoitteita. Lasten piiiviihoidon ja koulujen
riittdvat ja monipuolista ammattitaitoa kehittiivat tydntekijet ovat myris
vtilttiimiittrimiii lasten ja perheiden kumppaneita.

Kunnollinen asunto ja siihen liittyvii tuki ja apu on viilftiimiitdn palvelu
yksiniiisyydestii ja huolenpidon puutteista kiirsiville. Vanhukset, sairaat ja vammaiset
tarvitsevat oikeutta valita yhteisdllisiii asumismuotoja. HeitA ei saa pakottaa asumaan

kotona yksin tai toisen huonosti selviytyviin ihmisen ja jatkuvasti vaihtuvien erillisten
toimenpiteiden varassa.

Hyvinvoinnin ja tasa-arvon parantuminen lahipalveluilla viihentiiii vaikeuksien
kasautumista ja kalliiden erityispalvelujen tarvetta. Samalla vfienee mycis raskas
jonotusja apua tarvitsevien jatkuva siirtely paikasta toiseen.

1. Vuoden 2013 budjetin raamia on korjattava niin, ettii sen pohjassa on mukana

tiinii vuonna tapahtuva sosiaali- ja terveyspalvelujen lisiiiintyminen ja siitii
aiheutuva kustannusnousu.

2. Lisiiksi ehdotamme, ettii vuoden 2013 budjetissa korjataan piiiv?ihoidon,

koulujen ja sosiaali- ja terveysasemien henkil<ist6mitoitusta 7 miljoonan euron
m?iiir?irahalla.

3. Vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien palveluasumisen lisiiiimiseen
ehdotamme 1 50 lisiipaikkaa.
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