
Mistä vaaleissa on kyse – miksi minun pitää 
äänestää?
Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa. Jokaisen 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen hallinto ja rahat siirtyvät 
1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueelle. 

Hyvinvointialueella tulee olemaan oma 
valtuusto ja hallitus. 79-jäsenisen valtuuston 
valitsemiseksi vaalipiirin kaikissa kunnissa 
järjestetään yleiset aluevaalit. Vaalit järjeste-
tään 23. tammikuuta 2022. Jokainen ääni on 
tarpeen ruotsin kielen aseman turvaamiseksi 
tulevassa valtuustossa. Voit näissä vaaleissa 
eduskuntavaalien lailla äänestää ketä tahan-
sa ehdokasta Varsinais-Suomessa. 

Valtuusto tulee päättämään, miten ruotsin- ja 
suomenkieliset hoito- ja hoivapalvelut sekä 
pelastustoimi järjestetään alueella. Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueella on lisäksi 
erityistehtävä koordinoida kaksikielisten 

hyvinvointialueiden väliset sopimukset, joilla 
taataan ruotsinkielisten kielelliset oikeudet 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

On erittäin tärkeää, että kaikki me ruotsin- ja 
kaksikieliset äänestämme, jotta saamme 
valtuustoon mahdollisimman paljon ruotsin- 
tai kaksikielisiä päättäjiä – päättäjiä, jotka 
tuntevat alueen maantieteelliset erityispiir-
teet ja voivat tehdä työtä sen eteen, että ruot-
sinkielisiä hoito- ja hoivapalveluja tuotetaan 
lähipalveluina. 

RKP:lle on tärkeää, että yksittäisten 
ihmisten tarpeet ovat keskiössä. Kaikkien 
palvelujen on oltava korkeatasoisia, 
perustuttava yksilön tarpeisiin ja oltava 
tarjolla kummallakin kielellä. Lähipalvelut 
ovat tärkeitä kaikille ja hyväksi ympäristöl-
lemme. 

Aluevaltuustot valitaan 23. tammikuuta. 
Ennakkoäänestysaika on 12.–18.1.2022. 

SAAVUTETTAVAT JA 
YHDENVERTAISET 
HOITO- JA HOIVA- 

PALVELUT KAIKILLE



KAIKILLA ON OIKEUS KOR-
KEATASOISIIN HOITO- JA 
HOIVAPALVELUIHIN 

Kaikkien oikeus korkeatasoisiin hoito- ja 
hoivapalveluihin on turvattava asuinpai-
kasta riippumatta.

Haluamme...
• kaikkien hoito- ja hoivapalvelujen 

perustuvan yksilön tarpeisiin
• että kaikille asukkaille on tarjolla 

laaja-alaisia korkealaatuisia palveluja 
• että alueella on vähintään yksi 

laaja-alainen sosiaali- ja terveyskes-
kus, jossa saa palvelua kummallakin 
kielellä. Lisäksi kaikissa kunnissa on 
oltava tarjolla hyvätasoisia sosiaali- 
ja terveyspalveluja lähipalveluna 

• että palvelusetelien käyttöä lisä-
tään kaikilla sektoreilla. Ruot-
sinkielisten palvelujen tarjontaa 
voidaan laajentaa ja saatavuutta 
lisätä palveluseteleillä

• että digitaalisia palveluja ja sähköis-
tä asiointia kehitetään kummallakin 
kielellä. Palvelut lisäävät saatavuut-
ta ja laajentavat palvelutarjontaa

• että kuntien ja hyvinvointialueen 
välinen yhteistyö on toimivaa 

• ettei kokonaisveroaste nouse 
• että hyvinvointialue turvaa sekä 

pienempien hoito- ja hoivayritysten 
että kolmannen sektorin toiminta-
edellytykset 

• että myös pienillä yrityksillä on 
aidosti mahdollisuus osallistua kil-
pailutuksiin muun muassa osakil-
pailutusten ansiosta 

• että tasa-arvo ja yhdenvertainen 
kohtelu ovat itsestäänselvyyksiä kai-
kessa hyvinvointialueen toiminnassa 

• että kansalliskielilautakunnalle ja 
vaikuttamistoimielimille annetaan 
aitoja vaikuttamismahdollisuuksia

HENKILÖKUNTA ON HOITO-
PALVELUJEN TÄRKEIN RE-
SURSSI

Haluamme...
• aktiivisia toimenpiteitä työhy-

vinvoinnin ja -tyytyväisyyden 
lisäämiseksi. Hyvä johtajuus, 
yhdenvertaisuus, kilpailukykyiset 
palkat, kiinnostavat urapolut ja 
mahdollisuus työaikajoustoihin 
ovat tärkeitä työtyytyväisyyttä ja 
työhyvinvointia edistäviä tekijöitä 

• että jatkokoulutuksesta ja eritys-
tehtävistä palkitaan

• että annettujen lakien ja suositus-
ten mukainen riittävä henkilöstö-
mitoitus turvataan

• että rekrytoinneissa aina huo-
mioidaan toiminnassa tarvittava 
kielitaito 

• että hyvinvointialueilla on käytössä 
kielilisä sekä motivoiva kielenkäyt-
tölisä

• että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
sekä pelastustoimessa työskente-
levillä on turvalliset työolosuhteet 
sekä toimivat työvälineet ja IT-jär-
jestelmät 

SOSIAALI- JA TERVEYSHUOL-
LON PERUSPALVELUT – LÄ-
HELLÄ SINUA, KUN TARVIT-
SET NIITÄ 

Haluamme...
• että kaikki peruspalvelut ovat 

lähelläsi. Jokaisessa kunnassa on 
oltava sosiaali- ja terveyskeskus-
palveluja 

• että panostuksia sähköisiin palve-
luihin ja digitaalisiin ratkaisuihin 
tehdään muun muassa maaseudun 
ja saaristoalueiden palvelujen 
saatavuuden parantamiseksi, mutta 
myös monipuolisempien ja jousta-
vampien ratkaisujen tarjoamiseksi 
asiakkaille  

• että tarjolla on chatpalvelun ja 
puhelinpäivystyksen kaltaisia ma-
talan kynnyksen palveluja molem-
milla kielillä 

• että eri sektoreiden välisestä yh-
teistyöstä tulee arkirutiinia 

• että hoitotakuut täyttyvät 
• että ennaltaehkäisevän mielenter-

veystyön resursseja vahvistetaan 
• että hyvinvointialue helpottaa per-

heiden arkea esimerkiksi lapsiper-
heiden kotipalvelulla 

• lisää turvakotipaikkoja väkivallan 
tai sen uhan kohteeksi joutuville  

• että hyvinvointialue tekee työtä 
kulttuurisensitiivisellä otteella 

ERIKOISSAIRAANHOITO – 
KOHTUULLISELLA ETÄISY Y-
DELLÄ JA KORKEATASOISENA

Haluamme...
• että hyvinvointialueella on vähin-

tään yksi ruotsin- tai kaksikielinen 
laaja-alainen sosiaali- ja terveys-
keskus 

• että kuntien sosiaali- ja terveysase-
milla on tarjolla erityisosaamista 
esimerkiksi säännöllisten erikois-
lääkärikäyntien muodossa 

• että sairaanhoito järjestetään siten, 
että sitä annetaan yhdenvertaisesti 
sekä ruotsiksi että suomeksi 

• että ensihoidon resursseja on 
riittävästi (esim. sairaankuljetus-
ajoneuvoja sairaanhoitoon maalla, 
vesillä ja ilmassa), jotta alueen eri 
osissa myös etäällä taajama-alueis-
ta asuville voidaan taata riittävät ja 
yhdenvertaiset hoitopalvelut 

•  että Kela-taksipalvelut toimivat ja 
suunnitellaan yksilölliset tarpeet 
huomioiden 

LAPSET, NUORET JA PERHEET 
– HYVINVOINNIN PERUSTA 
RAKENNETAAN VARHAIN 

Haluamme...
• että hyvinvointialue ottaa päätök-

senteossa käyttöön lapsivaikutus-
ten arvioinnin 

• että perhekeskukset ovat lähipalve-
luja  

• että koulupsykologien ja -kuraatto-
reiden määrää lisätään 

• että kaikki oppilaat ja opiskelijat 



saavat säännöllisesti kutsun ku-
raattorin vastaanotolle 

• että oppilas- ja opiskelijahuoltoa 
on tarjolla oman koulun tiloissa. 
Oppilashuollon on kuuluttava 
koulun moniammatilliseen työryh-
mään  

• että lapsille ja nuorille on tarjolla 
matalan kynnyksen vastaanottoja 
ilman ajanvarausta

• että kaikille alle 25-vuotiaille on 
tarjolla ilmaista ehkäisyä 

• että lastensuojelua ja panostuksia 
ennaltaehkäisevään työhön kehite-
tään 

HYVÄ VANHUSTENHOITO – 
IKÄIHMISTEN AKTIIVISEN JA 
TURVALLISEN ELÄMÄN EDEL-
LYTYS 

Haluamme...
• että vanhustenhoito järjestetään 

lähipalveluna. Kyse on tärkeästä 
elämänlaatuun liittyvästä tekijästä, 
joka vähentää myös matkustus- ja 
kuljetustarpeita 

• että ikäihmisten neuvontaa jär-
jestetään etsivänä toimintana ja 
fyysisenä vastaanottotoimintana 

• että kaikissa kunnissa tehdään 
ennaltaehkäiseviä suunnattuja 
kotikäyntejä  

• että toimintakyvyn ylläpitämiseen 
panostetaan 

• että senioreille kehitetään oma-
lääkäri- ja omahoitajajärjestelmä, 
koska mahdollisuus käydä saman 
tutun henkilön vastaanotolla luo 
turvallisuutta ja säästää resursseja 

• että varhaista muistisairauksien 

diagnosointia tehostetaan ja hoitoa 
kehitetään

• että kotona annettavat palvelut ja 
hoito turvataan siten, että ikäihmi-
nen saa hyvälaatuisia, oikea-aikai-
sia ja oikeanlaisia palveluja omalla 
kielellään

• että kaikille ikäihmisille on tarjolla 
erilaisia turvallisen asumisen muo-
toja sitten, kun kotona asuminen 
käy liian haasteelliseksi

• että omaishoitajien tukipalveluja, 
kuten intervallihoitoa ja muita 
heidän työtään helpottavia toimen-
piteitä kehitetään henkilön omalla 
kielellä ja että omaishoitajille 
maksettavan korvauksen taso on 
kohtuullinen 

VAMMAISPALVELUT – SAA-
VUTETTAVA JA OSALLISTAVA 
YHTEISKUNTA 

Haluamme...
• että ruotsinkieliset vammaispalve-

lut rakennetaan yhdenvertaisesti 
suomenkielisten palvelujen kanssa 
riippumatta siitä, miten palvelut 
järjestetään

• että ruotsinkieliset perus- ja 
asiantuntijapalvelut taataan ja että 
niitä on yhdenvertaisesti tarjolla 
kaikille myös jatkossa 

• että älyllisesti toimintarajoitteis-
ten henkilöiden kriisi-, tutkimus- ja 
kuntoutuspalvelut myös jatkossa 
keskitetään yhteen yksikköön riit-
tävän ammattitaidon turvaamiseksi 

• että ruotsinkielisille henkilöille 
on tarjolla riittävästi erimuotoi-
sia asumispalveluja, jolloin heille 

taataan myös ruotsinkielinen asui-
nympäristö 

• että ruotsinkielisen työ- ja päivä-
toiminnan edellytykset turvataan. 

MIELENTERVEYSHUOLTO – 
LÄHELLÄ SINUA, KUN TAR-
VITSET SITÄ 

Haluamme…
• lisää panostuksia mielenterveyden 

vahvistamiseen ja ennaltaehkäise-
vään mielenterveystyöhön 

• ettei kukaan, etenkään lapsi tai 
nuori, jolla on mielenterveydellisiä 
ongelmia, joudu odottamaan hoi-
toon pääsyä 

• että ruotsinkieliset mielenterve-
yshuolto- ja psykiatriset palvelut 
turvataan riittävillä ruotsinkielisil-
lä resursseilla, jotta mahdollisuus 
käyttää omaa kieltään mielenterve-
yspalveluissa turvataan

• että kehitetään lisää hyvinvointi-
alueen, kuntien, koulun, kodin ja 
poliisin välisiä moniammatillista 
osaamista tarjoavia matalan kyn-
nyksen vastaanottoja 

• että kouluissa on psykiatrisia sai-
raanhoitajia

• että hyvinvointialue tekee työtä sen 
eteen, että ruotsinkielisten psykote-
rapiapalvelujen saatavuus turvataan 

• että perustasolla sovellettavissa 
olevan psykiatrisen hoidon eri 
muotoja selvitetään ja nettiterapi-
aa kehitetään 

• että mielenterveyden ongelmista 
kärsivän henkilön perheelle ja lä-
heisille tarjotaan tukea ja keskus-
teluapua

• että hyvän syömishäiriöhoidon 
saatavuus turvataan, syömishäiriö-
osaamista lisätään sairaanhoidossa 
ja syömishäiriöhoidon hoitomuoto-
ja kehitetään. 

PÄIHDEHUOLTO – TEHOKAS-
TA APUA A JOISSA

Haluamme…
• että ruotsinkieliselle päihdehuol-

lolle taataan riittävät resurssit
• että hyvinvointialue tekee aktiivis-

ta työtä huumausaineiden väärin-
käytön ennalta ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi 

• että päihderiippuvaisen perheelle 
ja läheisille tarjotaan tukea ja kes-
kusteluapua 

• että jälkihoito turvataan
• että psykiatrian ja päihdehuollon 

välisiä hoitoketjuja kehitetään 
• että matalan kynnyksen vastaanot-

toja on tarjolla lähipalveluna. 

PELASTUSPALVELUT – TUR-
VALLINEN YHTEISKUNTA 

Haluamme...
• että hätäkeskus- ja pelastuspal-

veluja on tarjolla alueen kaikissa 
osissa kummallakin kielellä 

• että hätäkeskusten hälytysohjeis-
tuksessa korostetaan tarvetta käyt-
tää paikallisia pelastusresursseja 
ensivastetoiminnassa 

• että sopimuspalokuntien toi-
mintaedellytyksiä vahvistetaan 
pelastuspalvelujen yhdenvertaisen 
saatavuuden turvaamiseksi kaikilla 
alueilla 



• että pelastustoimen perus- ja jatko-
koulutusta annetaan yhdenvertai-
sesti kummallakin kansalliskielellä  

• että hyvinvointialue kiinnittää 
huomiota siihen, että hätäkeskus-
päivystäjille on tärkeää järjestää 
koulutusta kummallakin kansallis-
kielellä  


