Jäsenkirje   1/ 2019


Hyvät Huittisten seudun invalidit ry:n jäsenet. Jälleen alkaa uusi sote- vuosi. Meidän pitää edelleenkin olla valppaina, koska tässä ikuisuudelta tuntuvassa sotessa ovat meidän palvelumme valinkauhassa.
Ei ole meidän syymme, että joudumme käyttämään yhteiskunnan järjestämiä ja tukemia palveluita arkemme pyörittämiseen. Jos voisimme valita, olisimme tietysti täysin terveitä ja palveluita ei tarvittaisi.
Viime vuodesta jäivät mieleen ainakin Kelan mielivaltaisesti toteutetut kuljetuspalvelut, tai niiden kilpailutus taitamattomasti. Moni jäsen on saanut sähläyksestä kärsiä. Moni matka on jäänyt tekemättä.
Pidimme myös viime kesänä yhdistyksenä Huittisten kaupungin kanssa onnistuneen Sote-Areenan kaupunkimme torilla. Mieleen jäi ministeri Petteri Orvon puheesta se, kun hän vakuutti ponnekkaasti soten toteutuvan. ”Me hallituksessa hoidamme sen ja se on myös opposition salainen toive, vaikka he vaalityössä muuta sanovat”, Orpo painotti.
Ne sote- lait pitäisi hyväksyä eduskunnassa nyt alkuvuonna, tämän eduskunnan vielä istuessa. Mistä siellä eduskunnan valiokunnissa kenkä puristaa. Ensinnäkin vaalit ovat liian lähellä. Toiseksi valinnanvapaus on kuuma peruna. Nyt kuulemma väännetään siitä, annetaanko kaikille palveluntuottajille tiedot asiakkaan aikaisemmasta potilashistoriasta. Ihan turha taistelu. Totta kai, hoitavan tahon tulee tietää historia. Se on potilasturvallisuuden takia välttämätöntä. Kyllä ne lait kaiketi hyväksytään, mutta maakuntien perustamisasiat voivat venua, ainakin ensimmäiset maakuntavaalit menevät joulun alle.
Koittakaa jaksaa! Kirjoitan vieläkin sotesta, sen toteutus aikataulusta. Ennen vuoden 2021 alkua ei tapahdu juurikaan mitään. Siihen asti palvelumme ovat kotikuntien hoidossa ennallaan. Satakunnan sotevalmistelu on lisäksi ilmoittanut, että palvelut säilyvät nykymuotoisina ainakin kolme vuotta. Vaikka siis siirrymme maakunnan ohjaukseen 2021 alusta, nykyiset palvelupisteet ja henkilöstö jatkavat ainakin vuoden 2024 alkuun. Siis viisi vuotta mennään ”vanhoilla palveluilla”, on se pitkä aika. Onko se hyvä vai huono?
Se missä meidän pitää olla valppaina, on kuntien asenne. On vaara, että ne eivät enää panosta tosissaan vammaispalvelulain ja muiden säädösten toteutumiseen, kun vastuu siirtyy maakuntaan 2021.
Hyvät yhdistyksen aktiivit ja jäsenet! Kiitos viime vuoden aktiivisesta toiminnasta! Toivon, puheenjohtajana, että jatkamme samaan malliin tänä vuonna. Olemme aina paikalla, kun jotakin tapahtuu. 
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