Pääkirjoitus

Poikkeukselliset ajat
koettelevat asiakas- ja
potilasturvallisuutta

ilman säällistä tukea, päihde- ja mielenterveyspalvelujen tavoittamattomuus tai hoitoon pääsyn
haasteet ja puute osaavista ammattihenkilöistä.
Sosiaalinen turvallisuus ja turvallisen
hoidon saaminen vaarantuvat tavan
takaa ilman palkkaneuvottelukeinojen
aiheuttamia ylimääräisä paineitakin.
Viimeistään nyt pitäisi miettiä,
mikä on meille suomalaisille tärkeää.
Parempina aikoina on viisautta varautua poikkeuksellisiin olosuhteisiin.
Minkälaisessa yhteiskunnassa haluamme tulevaisuudessa elää ja miten
voimme olla kokoamme suurempia
maailmalla? Maailmanlaajuinen keskinäisriippuvuus pakottaa toimimaan
paremman turvallisuuden puolesta
kaikkialla. Katsomopaikkoja ei ole. Olemalla toimettomia mahdollistamme huonon kehityksen lähellä ja jossakin muualla.
Tässä lehdessä luomme silmäyksen eräisiin haavoittuviin ryhmiin omassa maassamme. Asiantuntijat kertovat, mitä on tehty tai mitä voisi tehdä
silloin, kun asiakasta tai potilasta ei voi kutsua hyväosaiseksi. Aina ei rikotusta saa täysin ehjää, mutta
aina voi kysyä ”Mikä sinulle on tärkeää?”.
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Viimeiset kaksi vuotta ovat tuoneet eteemme
tilanteita, joita harva osaisi ennakoida. Pandemiaa
ei ollut vielä sivuutettu, kun Eurooppa joutui sotatoimien näyttämöksi. Ennen kokematon pakolaismäärä on majoitettu solidaarisuutta osoittaen moniin
maihin, myös sellaisiin, joiden sosiaalinen ja terveydenhuollon turvajärjestelmä on ollut vasta kehittymässä. Yhtaikaa on päällekkäin
monenlaisia turvallisuutta koettelevia ilmiöitä.
Ilman viimeaikaisia tilanteitakin
ainakin kaksi miljardia ihmistä elää
hauraissa, konfliktialttiissa ja haavoittuvissa olosuhteissa. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan aiheuttavan tulevina vuosina yhä enemmän poliittista
epävarmuutta ja kaventavan jo ennestään kurjissa
oloissa elävien mahdollisuuksia. Sosiaalisen turvallisuuden ja potilasturvallisuuden ylläpitäminen on
vaikeaa, joskus mahdotonta. Silti ihmisten sopeutumiskyky voi venyä uskomattomalla tavalla ja yhteisön voima kantaa äärimmäisten tilanteiden yli.
Maailmanluokan ongelmiin peilaten meillä vauraassa Suomessa ei pitäisi olla kovinkaan vaativaa
saada omia sosiaalisia ja turvallisuuden vaaranpaikkoja kuntoon. Silti julkisuudessa palaa keskusteluun tuon tuostakin lasten hätä ja lastensuojelun
puutteet, ikääntyneiden jääminen yksinäisyyteen
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