SAK:lta ja sen liitoilta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle 20 000 lahjoitus
SAK ja sen jäsenliitot kantavat huolta suomalaisten toimeentulosta ja jaksamisesta, mutta myös terveydenhuollon kestävyydestä ja työn
turvallisuudesta koronakriisin keskellä. Tänään SAK on osoittanut 12 sairaanhoitopiirille yhteensä 230 000 euron lahjoituksen
suojavarusteiden ja laitteiden hankintaan. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on yksi lahjoituksen saajista, lahjoitussumma on 20 000 euroa ja se
ohjataan suoraan työntekijöiden suojaamiseen.
SAK oli heti kriisin alussa neuvottelemassa väliaikaisia joustoja työlainsäädäntöön ja osallistuu nyt työhön, jossa suunnitellaan Suomen
tulevaisuutta pandemian jälkeen. Liitot ovat tehneet isoja panostuksia, jotta jäsenet saavat turvaa ja tietoa tässäkin tilanteessa. Näiden
toimien lisäksi SAK ja ammattiliitot haluavat tuoda apua juuri tähän hetkeen ja kaikista kriittisimpään paikkaan.
”Jäsenavun lisäksi SAK liittoineen halusi tehdä jotain konkreettista. Päätimme, että teemme rahallisen lahjoituksen sairaaloihin. Avun tarvitsija
voi olla kuka tahansa meistä, ja toisaalta haluamme auttaa ammattilaisia tekemään parhaansa jokaisen eteen”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko
Eloranta selvittää taustaa.
”Varsinkin suojavarusteet ovat työsuojelunäkökulmasta erittäin tärkeitä, ja siksi olemme iloisia, että voimme olla tässä avuksi”, SAK:n
hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola kertoo.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle lahjoitus
Lahjoituksen saajia on 12, joista Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on yksi. Lahjoitussumma on 20 000 euroa.
”Otamme tuen nöyränä ja kiitollisena vastaan! Työntekijöidemme suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja tuki ohjataan suoraan
työntekijöidemme arkeen suojaamalla heitä mahdollisimman tehokkaasti virustartunnoilta, sillä he työskentelevät ”eturintamassa” riskeeraten
myös oman terveytensä. Tämä huomionosoitus on meille todella tärkeä ja tuki on konkreettinen”, kertoo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
toimitusjohtaja Leila Pekkanen
Kaikki lahjoituksen saajat:
HUS-Kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TAYS tukisäätiö
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen keskussairaala
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Lahjoituksessa mukana:
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rautatiealan Unioni RAU
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Merimies-Unioni SMU
Suomen Muusikkojen Liitto
Sähköliitto
Teollisuusliitto
**

*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Viestintä/Hallinto- ja tukipalvelut
viestinta@ylasavonsote.fi
Pohjolankatu 21, 74120 Iisalmi

