Mistä äänestän aluevaaleissa ja miksi?
Aluevaaleissa valitaan valtuusto hyvinvointialueille. Valtuusto vastaa vuoden 2023 alusta
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella.
Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset,
laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.
Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen. Edustajasi päättävät lähipalveluista ja palveluverkon
rakentumisesta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sijoittumisesta ja niissä tarjottavista palveluista
sekä koko hyvinvointialueella tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta.

Hyvinvointialueen palvelut
liittyvät ensiparkaisusta
elämämme viimeisiin
vaiheisiin.
Hyvinvointialueen tehtäviä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Sosiaalihuolto
Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut
Työikäisten palvelut
Ikääntyneiden palvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Vammaispalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
Pelastustoimi

Käytä ääntäsi
toimivien palvelujen
puolesta!

Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.
Suomessa on 21 hyvinvointialuetta. Helsingissä hyvinvointipalveluista vastaa kaupunginvaltuusto.
Sinä päätät, kuka oman hyvinvointialueesi aluevaltuustossa on. Aluevaltuusto puolestaan päättää
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023.

Var röstar jag om i välfärdsområdesvalet
och varför?
I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige. Från ingången av 2023 ansvarar
fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i
välfärdsområdet. Syftet med de välfärdsområden som införs i och med social- och hälsovårdsreformen
är att garantera att det finns jämlika, högklassiga och lättillgängliga tjänster i hela Finland.
Din röst har en direkt inverkan på människors vardag. Din representant fattar beslut om närservicen
och strukturen på servicenätet, till exempel om hur social- och hälsocentralerna placeras och
vilka tjänster som erbjuds samt beslut som påverkar tillgången till tjänster på lika villkor i hela
välfärdsområdet.

Välfärdsområdets tjänster
används ända från födseln
till livets slut.
Välfärdsområdets uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primärvård
Specialiserad sjukvård
Socialservice
Tjänster för barn, unga och familjer
Tjänster för befolkningen
i arbetsför ålder
Tjänster för äldre
Mentalvårds- och
missbrukartjänster
Tjänster för personer med
funktionsnedsättning
Elev- och studerandevård
Främjande av välfärd och hälsa
Räddningsväsende

Genom att rösta
kan du förbättra
tjänsterna!

Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdes
fullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden i Finland. I Helsingfors ansvarar stadsfullmäktige för
välfärdsområdestjänsterna.
Du bestämmer vem som sitter i fullmäktige i ditt välfärdsområde, och välfärdsområdesfullmäktige
bestämmer om ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från
och med ingången av år 2023.

