Puoluevaltuusto 21.4.18
Yhteiskunta on ajautunut melkoiseen kriisiin tämän hallituksen aikana. Työmarkkinat ovat
sekavassaa tilassa. Heikennysehdotuksia palkansaajille tulee lähes kuukausittain
hallituksen yksipuolisina ilmoituksina. Ay liikettä ei haluta kuulla enää ollenkaan,
Työehtojen heikennykset ja työttömien aktiivimalli 1 ja suunniteltu kakkonen ja mitä vielä
keksitään ovat hallituksen kärkihankkeita. Nuorten työntekijöiden pätkätyöpakko ja
irtisanomissuojan heikennykset ovat sdp: n ja opposition välikysymyksen aiheena. Hyvä
mutta eihän tämä hallitus kuuntele ilman järeämpiä toimenpiteitä.
Sitten onneton Sote- ja maakuntauudistus josta kansalaisista suurin osa ei ole tietoinen
mitä se hänen elämäänsä tarkoittaa. Eikä näy tietävän nekään jotka tätä tällaisenaan
yrittävät pienellä enemmistöllä’ ja kiireellä läpi viedä moraalittomasti. Kun juuri ennen
sotelakien hyväksymistä osoittautuu että Sotekeskuksille myönnettävä rahoitus onkin
levällään kuin Jokisen eväät.. On ehdotettu että jokaiselle Suomalaiselle luodaan ennen
Sote uudistuksen voimaan tuloa henkilökohtainen tausta ja riskitekijöihin perustuva
henkilökohtainen kapitaatiomaksu. Sen saisi Sotekeskus kk. tai vuosittain. Analyysissä
huomioidaan terveyshistoria, sairaudet, ikä, asuinpaikka, työllisyystilanne ja koulutus.
Millä ihmeen eettisellä lokiigalla tämä ihmisten pisteytys tehdään ja mihin se voi johtaa.
Eikö ihminen enää itse päätä omien tietojensa luovuttamisesta. Tietosuojan osalta on riski
että kapitaatiotietoja päästään käyttämään arveluttavissa tapauksissa. esim.
vakuutusyhtiöissä, pankeissa tai työnhakutilanteissa. Ei ihmisiä voi näin laittaa
arvojärjestykseen. Tämä ei voi olla perustuslain mukaista. Tämä pitää perua ja ottaa lisää
aikaa jotta saadaan oikeudenmukainen ja ihmisarvoinen Sote- uudistus. Lisää aikaa
valinnanvapauskokeilujen arviointiin ja porrastettua etenemistä.
Vanhusten laitoshoidon huono tila on puheenaiheena mediassa lähes päivittäin ja
kotihoidon tilanne on yhtä huonolla tolalla. Hoitavia käsiä on suosituksista riippumatta liian
vähän.. Uudenmaan Demarinaiset ovat ajaneet vanhusasiavaltuutetun virkaa Suomeen ja
kansanedustajamme Merja Mäkisalo- Ropponen teki siitä lakialoitteen mutta sitä ei ole
viety eteenpäin. Se on laitettu mappi Ö:hön. Tarvitsemme valtakunnallisen viranhoitajan
valvomaan vanhenevan väestömme oikeuksia niin terveydenhuollossa kuin muissakin
heitä koskevien päätösten teossa. Vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen ei myöskään
sulje pois mahdollisuutta perustaa eläkeläisjärjestöjen vaatimia vanhusasiamiehen virkoja
kuntiin tai maakuntiin. Ne voivat täydentää toisiaan. Viimeistään seuraavan hallituksen
toimenkuvaan tämän viran perustamisen tulee kuulua. Toivon ja uskon että SDP:n ottaa
tämä omaan vaaliohjelmaansa.
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