
VALPROGRAM FÖR 
SFP I EGENTLIGA 

FINLAND 
Vad handlar valet om – varför ska jag rösta?
Egentliga Finland består av 27 kommuner. 
Från 1.1.2023 flyttas administrationen av 
och pengarna för social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet i samtliga kom-
muner till det som kallas Egentliga Finlands 
välfärdsområde.

Välfärdsområdet ska ha ett fullmäktige och 
en styrelse. För att välja ett fullmäktige med 
79 medlemmar ordnas allmänna val i vald-
istriktets alla kommuner. Valen ordnas den 
23 januari 2022. Alla röster behövs för att 
garantera ett svenskt inflytande i det kom-
mande fullmäktige. Liksom i riksdagsval, 
kan du rösta på vilken kandidat som helst i 
Egentliga Finland.

Fullmäktige kommer att besluta om hur den 
svensk- och finskspråkiga vården, omsorgen 
och räddningsväsendet ordnas i regionen. 
Egentliga Finlands välfärdsområde ska även 
förverkliga sitt specialuppdrag att samordna 

avtal som ska ingås mellan de tvåspråki-
ga välfärdsområdena för att garantera de 
svenskspråkigas språkliga rättigheter inom 
social- och hälsovården.

Det är ytterst viktigt att vi, alla svensk- och 
tvåspråkiga röstar så att vi kan få in så mån-
ga svensk- eller tvåspråkiga beslutsfattare 
som möjligt – beslutsfattare som känner 
regionens geografiska särdrag och kan arbe-
ta för att det ordnas svenskspråkig vård och 
omsorg som närservice.

För SFP är det viktigt att den enskilda män-
niskans behov ska vara i centrum. All service 
ska hålla hög kvalitet, utgå från individens 
behov och ges på båda språken. Närservice är 
viktigt för alla och för miljön.

Välfärdsområdesfullmäktige väljs den 23 
januari med förhandsröstning 12–18.1.2022. 



ALLA HAR RÄTT TILL EN HÖG-
KLASSIG VÅRD OCH OMSORG
Allas rätt till god vård och omsorg måste 
tryggas oberoende var man bor.

Vi vill...
• att all vård och omsorg utgår från den 

enskilda människans behov
• att invånarna erbjuds ett brett servi-

ceutbud av god kvalitet
• att det i regionen finns minst en 

fullvärdig social- och hälsovård-
scentral som kan ge service på båda 
språken. Dessutom ska det i alla 
kommuner erbjudas god social- och 
hälsovård som närservice

• att användningen av servicesedlar 
ökar inom alla sektorer. Genom 
servicesedlar kan serviceutbudet på 
svenska breddas och tillgängligheten 
ökas

• att digitala och mobila tjänster utveck-
las på båda språken. Tjänsterna ökar 
tillgängligheten och breddar servi-
ceutbudet

• att samarbetet mellan kommunerna 
och välfärdsområdet fungerar 

• att den allmänna skattenivån inte höjs
• att välfärdsområdet ser till att såväl 

mindre vård- och omsorgsföretag och 
tredje sektorns verksamhetsförutsät-
tningar tryggas

• att små företag också ska ha en reell 
chans att bl.a. genom delupphandling-
ar delta i upphandlingar 

• att jämställdhet och likabehandling 
ska genomsyra välfärdsområdets 
verksamhet

• att nationalspråksnämnden och påver-
kningsorganen ska ges reella

• möjligheter till inflytande

PERSONALEN ÄR VÅRDENS 
VIKTIGASTE RESURS
Vi vill...
• att aktiva åtgärder vidtas för att 

öka välmående och trivsel i arbetet. 
Ett gott ledarskap, jämställdhet, 
konkurrenskraftiga löner, intressanta 
karriärvägar och möjlighet till flexibla 
arbetstider är viktiga redskap för att 
uppnå välmående och god arbetshälsa

• att vidareutbildning och specialup-
pdrag belönas

• att säkerställa tillräcklig per-
sonaldimensionering som följer givna 
lagar och rekommendationer

• att rekryteringen kontinuerligt bör 
beakta verksamhetens behov av språk-
kunskaper

• att språktillägg och motiverande 
språkbrukstillägg används i välfärd-
sområdena

• att de som arbetar inom social- och 
hälsovården samt räddningsväsendet 
har trygga arbetsförhållanden samt 
välfungerande och ändamålsenliga 
redskap och IT-system

BASSERVICE INOM SOCIAL- 
OCH HÄLSOVÅRD  
– NÄRA DIG, DÅ DU BEHÖVER 
DEN
Vi vill...
• att all basservice ska finnas nära dig. 

I varje kommun ska finnas service i 
social- och hälsovårdsstationer

• att satsningar på mobila lösningar och 
digitala tjänster görs bland annat för 
att förbättra tillgången till service på 
landsbygden och i skärgården men 
också för att erbjuda klienterna mång-

sidiga och smidiga lösningar
• att det finns tillgång till lågtröskelt-

jänster, så som chattar och telefonjour 
på båda språken

• att samarbete mellan olika sektorer 
utvecklas till vardagsrutin

• att vårdgarantierna ska uppfyllas
• att resurserna för förebyggandet av 

psykisk ohälsa förstärks
• att välfärdsområdet underlättar utsat-

ta familjers vardag, till exempel genom 
hemservice för barnfamiljer

• att antalet skyddshemsplatser för den 
som utsätts för våld och hot ökar

• att välfärdsområdet arbetar på ett 
kultursensitivt sätt

SPECIALSJUKVÅRDEN – INOM 
RIMLIGT AVSTÅND OCH AV 
HÖGSTA KVALITET
Vi vill...
• att det finns minst en svensk- eller 

tvåspråkig social- och hälsovårdscen-
tral med bred poliklinikverksamhet 

• att specialistkunnande utlokaliseras 
till social- och hälsovårdsstationer 
i kommunerna, t.ex. i form av regel-
bundna specialistläkarbesök

• att sjukvården ordnas så att den ges 
jämlikt på svenska och finska

• att det finns tillräckligt med resurser 
för första vård (t.ex. ambulansfordon 
för sjukvård till lands, sjöss och i 
luften) så att en tillräcklig och jämlik 
vård kan säkerställas i alla delar av 
regionen, även långt från tätbygden

• att FPA-taxin ska fungera och planeras 
så att den beaktar de individuella 
behoven

BARN, UNGA OCH FAMILJER 
– GRUNDEN FÖR VÄLMÅENDE 

LÄGGS TIDIGT
Vi vill...
• att välfärdsområdet inför barnkonse-

kvensbedömning i beslutsfattandet
• att familjecentraler finns som närser-

vice
• att fler svenskspråkiga skolpsykologer 

och kuratorer ska finnas tillgängliga
• att alla elever och studerande regel-

bundet får kallelse att träffa kurator
• att elev- och studerandevården ska 

finnas tillgänglig i skolan, elevvården 
ska vara en del av den mångprofes-
sionella arbetsgruppen i skolan

• att barn och unga erbjuds lågtröskel-
mottagningar utan tidsbeställning

• att avgiftsfria preventivmedel erbjuds 
alla under 25 år

• att barnskyddet och satsningar på 
förebyggande arbete utvecklas 

GOD ÄLDREOMSORG – EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT 
AKTIVT OCH TRYGGT LIV FÖR 
DE ÄLDRE
Vi vill...
• att äldreomsorgen ordnas som närser-

vice, en viktig livskvalitetsfråga som 
också minskar behovet av resor och 
transporter

• att rådgivning för de äldre ordnas i 
form av uppsökande verksamhet och 
fysiska mottagningar

• att förebyggande, riktade hembesök 
görs i alla kommuner

• att satsningar görs på upprätthållande 
av funktionsförmågan

• att ett egenläkar- och egensjuk-
skötarsystem för seniorer skapas eft-
ersom möjligheten att besöka samma 
bekanta person skapar trygghet och 



sparar resurser
• att tidig diagnostisering av minness-

jukdomar intensifieras och vården 
utvecklas

• att servicen och vården i hemmet tryg-
gas så att den äldre får tjänster av god 
kvalitet, i rätt tid och i rätt form på sitt 
eget språk

• att alla äldre erbjuds olika former av 
trygga boenden, då man inte längre 
klarar av att bo hemma

• att stödtjänster för närståendevårdare 
såsom intervallvård och avlastningst-
jänster utvecklas på personens språk 
och att ersättningsnivån för närståen-
devården är skälig

SERVICE FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING – 
ETT TILLGÄNGLIGT OCH INK-
LUDERANDE SAMHÄLLE
Vi vill...
• att den svenska servicen för personer 

med funktionsnedsättning byggs upp 
likvärdigt med den finskspråkiga ober-
oende av hur servicen organiseras

• att svenskspråkiga bas- och expert-
tjänster garanteras och erbjuds likvär-
digt åt alla också i fortsättningen

• att kris-, undersöknings- och rehabilit-
eringstjänsterna för personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning också 
i fortsättningen koncentreras till en 
enhet för att garantera en tillräcklig 
kompetens 

• att det finns tillräckligt med olika 
former av boenden för svenskspråkiga 
personer, vilket också garanterar en 
svenskspråkig miljö för dem

• att det garanteras förutsättningar för 
svenskspråkig dag- och arbetsverk-
samhet

MENTALVÅRD – NÄRA DIG NÄR 
DU BEHÖVER DEN
Vi vill…
• att större satsningar görs för att stär-

ka den mentala hälsan och förebygga 
psykisk ohälsa

• att ingen, särskilt inte barn och unga 
med mental ohälsa ska behöva vänta 
på vård

• att den svenskspråkiga mentalvården 
och psykiatrin tryggas med tillräckliga 
svenskspråkiga resurser för att gar-
antera att man kan använda sitt eget 
språk vid psykisk ohälsa

• att fler lågtröskelmottagningar med 
mångprofessionellt kunnande utveck-
las mellan välfärdsområdet, kommu-
nen, skolan, hemmet och polisen

• att psykiatrisk sjukskötare finns i 
skolorna

• att välfärdsområdet verkar för att 
tillgången till svenskspråkig psykoter-
api tryggas

• att olika former av psykiatrisk vård 
som kan tillämpas på basnivå utreds 
och att terapi via nätet utvecklas

• att familjen och närstående till en 
person med mentala problem erbjuds 
stöd och samtalshjälp

• att tillgängligheten till god ätstörn-
ingsvård tryggas, kunskapen inom 
sjukvården om ätstörningar utökas 
och att vårdformerna i ätstörn-
ingsvården utvecklas 

MISSBRUKARVÅRDEN – EFFE-
KTIV HJÄLP I TID
Vi vill…
• att den svenskspråkiga missb-

rukarvården garanteras tillräckliga 
resurser

• att välfärdsområdet arbetar aktivt för 

att förebygga och minska drogmissb-
ruket

• att familjen och närstående till en 
person med missbruk erbjuds stöd och 
samtalshjälp

• att eftervården garanteras
• att vårdkedjor mellan psykiatri och 

missbrukarvården utvecklas 
• att lågtröskelmottagningar finns som 

närservice 

RÄDDNINGSTJÄNSTER – ETT 
TRYGGT SAMHÄLLE
Vi vill...
• att nödcentral- och räddningstjänster-

na är tillgängliga i hela regionen på 
båda språken 

• att det i nödcentralernas alarmerings-
direktiv betonas vikten av att utnyttja 
de lokala räddningsresurserna som 
första responsverksamhet

• att avtalsbrandkårernas verksamhets-
förutsättningar förstärks för att trygga 
en jämlik tillgång till räddningstjän-
ster i alla regioner

• att grund- och fortbildning inom 
räddningsväsendet ges jämlikt på båda 
nationalspråken

• att välfärdsområdet betonar vikten av 
att utbilda nödcentraloperatörer på 
båda nationalspråken


