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18. Mitkä ovat mielestänne suomalaisen työelämän suurimmat ongelmat? Voitte valita 
kolme vaihtoehtoa.

Ehdokkaan vastaus
[x]pätkätöiden yleisyys
[x]sukupuolten väliset palkkaerot
[ ]työpaikkojen keskittyminen suuriin asutuskeskuksiin
[ ]työpaikkojen siirtyminen halvan työvoiman maihin
[ ]työaikojen joustamattomuus
[ ]kiristynyt työtahti ja työpaikkojen huono ilmapiiri
[ ]työuupumus
[ ]ammattitaitoisen työvoiman puute
[ ]työkykyisten ihmisten varhainen eläkkeelle jääminen
[ ]perhevapaiden kustannusten epätasainen jakautuminen
[x]työ- ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeus
[ ]yritysten perustamisen hankaluus
[ ]työmoraalin heikentyminen
[ ]työehtosopimusten joustamattomuus
[ ]jokin muu

Hautala, Heidi:
"Myös työelämä on jakaantunut voittajiin ja häviäjiin. Erityisesti hoiva-alalla 
palkat ovat kohtuuttoman pienet työn vaativuuteen ja tärkeyteen nähden. Suomessa on
paljon huonoa johtamista, joka on osaltaan syynä työpaikkojen huonoon ilmapiiriin."

19. Terveydenhuolto on keskeinen osa suomalaisten hyvinvointia. Missä määrin 
presidentin tulee osallistua terveydenhuoltoa koskevaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun?

Ehdokkaan vastaus
[ ]erittäin paljon
[x]melko paljon
[ ]melko vähän
[ ]erittäin vähän
[ ]ei lainkaan
[ ]en osaa sanoa

Hautala, Heidi:
"Presidentin rooli hyvinvointipolitiikassa perustuu arvovallalle, arvojohtajana 
presidentin tulee kiinnittää huomiota kansalaisten henkiseen ja fyysiseen 
terveyteen. Presidentti voisi nyt korostaa ennaltaehkäisevän terveydenhoidon 
merkitystä."

20. Mitkä seuraavista asioista ovat mielestänne terveydenhuollon suurimmat ongelmat
tällä hetkellä? Voitte valita kolme vaihtoehtoa.

Ehdokkaan vastaus
[ ]pitkät odotusajat julkisen terveydenhuollon hoitoihin
[ ]julkisen terveydenhuollon tehottomuus
[ ]yhteistyö julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä ei toimi
[ ]uusimpien lääkkeiden ja hoitojen kalleus
[ ]terveyspalveluiden siirtäminen yhä kauemmas käyttäjistä
[x]hoitohenkilökunnan vähyys
[x]hoitoalan pienet palkat
[ ]vanhusten koti- ja laitoshoidon puutteet
[x]mielenterveyspotilaiden puutteellinen hoito
[ ]ihmisten piittaamattomuus omasta terveydestään
[ ]jokin muu

Hautala, Heidi:
"Olen kannattanut palveluelvytystä, jolla julkisin varoin lisättäisiin 
terveydenhoitohenkilöstön määrää. Mielenterveyden ongelmien lisääntymiseen 
voitaisiin puuttua edistämällä yhteiskuntaa, jossa ihmiset kokevat saavansa 
keskinäistä tukea ja huolenpitoa."

21. Terveydenhuollon kulut kasvavat ja väestö ikääntyy. Elämäntavoilla on yhteys 



terveyteen. Mm. ylipaino, liiallinen alkoholinkäyttö, tupakointi ja huumeidenkäyttö
ovat yleensä itse aiheutettuja terveysriskejä. Mitä mieltä olette väitteestä: 
"Tietoisia terveysriskejä ottavien kansalaisten pitää maksaa itse sairauksiensa 
hoidosta nykyistä enemmän."

Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[x]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa

Hautala, Heidi:
"Nykyisellään joudutaan keskittymään liikaa sairaudenhoitoon terveyden edistämisen 
sijasta. Sairaudet, jotka liittyvät tupakkaan, päihteisiin, liikunnan puutteeseen 
tai epäterveelliseen ruokavalioon edellyttävät ennaltaehkäisevä työtä. On voitava 
puuttua mainontaan, joka esittää terveydelle haitalliset tavat houkuttelevina."


