VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET I MELLERSTA NYLAND – VAD HANDLAR DET OM?
Mellersta Nylands välfärdsområde tar över de uppgifter som hittills skötts av Mellersta
Nylands samkommun för social- och hälsovård och Mellersta Nylands räddningsverk. Vi
börjar inte från noll, utan kan fokusera på att tillsammans förbättra och utveckla
verksamheten. Kompetent personal är vår viktigaste resurs och barns och ungas
välmående är vår grund.
SDP – Mellersta Nylands
Närservice och tillräcklig service
I vårt välfärdsområde ska jag få tillgång till bedömning av vård och service utan
dröjsmål, var sig det gäller fysisk eller psykisk hälsa. Mitt behandlingsbehov bedöms
samma dag som jag tar kontakt och icke brådskande ärenden sköts inom sju dagar.
Servicekedjan inom vård och rehabilitering genomförs flexibelt efter mina behov.
Servicepunkter finns nära till hands. Lämpliga tjänster inom specialistvården fås på
välfärdsområdets servicepunkter, som mobila tjänster och som genomförda i
vardagsmiljön – i dagis, i skola eller i hemmet, t.ex. som hemsjukhus.
Kunnig personal och bra ledarskap
Jag kan jobba med bra ledning i ett bra team. Vi utvecklar arbetet tillsammans. Man
lyssnar på mig och jag har möjlighet att påverka så att tjänsterna och arbetet
förbättras. Min arbetsbelastning är rimlig. Arbetsgivaren stödjer mitt välmående så att
jag orkar med arbetet och betalar en lön som är skälig i förhållande till mina
arbetsuppgifter och min kompetensnivå.
Harmonisering av löner sker på ett rättvist sätt och för ändamålet reserveras
tillräckliga resurser. Personalen är delaktig i välfärdsområdets beslutsfattande. Jag bär
mitt eget ansvar för vårt gemensamma arbete, som jag kan vara stolt över.
Min livssituation och mina behov beaktas i servicen
Jag kommer lätt och smidigt i kontakt med den ansvariga inom hälsovården eller till
min egen kontaktperson i socialtjänsten, och på det sätt som är bekvämt för mig – via
telefon, genom att besöka en servicepunkt eller på internet. Vården och tjänsterna
planeras tillsammans med mig.
Jag kan också, om jag vill, välja elektronisk eller distanstjänst, och jag får anvisningar
och stöd för hur jag kan använda dem. Jag får stöd i min vardag. Hemvård och -omsorg
och närståendevård genomförs enligt mina behov. Jag vet att vi erbjuder stöd så att
närståendevårdarna mår bra och orkar.
Mångsidig service bildar en ändamålsenlig helhet

I vårt nätverk av tjänster fungerar offentliga, privata och tredje sektorns aktörer för
mitt välmående. Kvaliteten, aktualiteten och ändamålsenligheten i verksamheten
skapas i samarbete. Varje aktör behövs och värdesätts. Framför allt den hjälp unga får
vid ungdomsstationerna samt familjernas stödtjänster bör vara de viktigaste målen.
Inom välfärdsområdet främjas invånarnas välmående, hälsa och funktionsförmåga med
fungerande och förebyggande tjänster i samarbete mellan kommun och
samarbetsparter. Tjänsterna är lättillgängliga. Även om vi pratar om så kallade
lågtröskeltjänster, får inte kriterierna för att få service hindra servicen eller tidigt stöd.
Kunskaper om verksamhetens effektivitet och erfarenheter av tjänsterna styr
utvecklingen av verksamheten.
Vardagen är trygg och hjälpen i nödsituationer omedelbar
Räddningstjänsterna som namnet antyder, räddar: Vid en olycka kan räddningsenheten
anlända utan dröjsmål. Vi bygger en trygg vardag i samarbete med yrkespersonal,
avtalsbrandkårer, och aktörer inom förstavården, samt tillsammans med invånarna.
Räddningsväsendets roll i förebyggandet av olyckor och beredskap i
undantagsförhållanden är betydande.
Invånarna har makt
Som boende i välfärdsområdet engagerar jag mig i utvecklingen av verksamheten och
tjänsterna. Jag får information och kan delta enligt min förmåga. Jag känner att jag blir
hörd och att mina tankar och idéer beaktas. Välfärdsområdet främjar verkligen
möjligheterna för människor i olika livssituationer att delta och påverka. Kompetensen
och verksamheten inom äldreråden, ungdomsråden och råden för personer med
funktionsnedsättning är en naturlig del av välfärdsområdets verksamhet och dess
utveckling.
Inkludering är en grundläggande värdering i gemenskapen inom välfärdsområdet.
Valets tidtabell
Valdag söndag 23.1.2022, förhandsröstning 12–18.1.2022
Läget gällande förberedelserna för Mellersta Nylands välfärdsområde finns här (på
finska): https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/keski-uudenmaanhyvinvointialue/

