
VAALIOHJELMA, 
POHJANMAA JA 

KESKI-POHJANMAA
Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja 

edessämme on suurin uudistus Suomen itsenäistymisen jäl-
keen. Vaaliohjelmallamme haluamme antaa sinulle äänestä-

jänä käsityksen siitä, mitä palveluita pidämme tärkeinä 
uusien hyvinvointialueiden rakentamisessa. Haluamme, 

että Sinä tunnet olosi turvalliseksi äänestäessäsi Suomen 
ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokasta.

Pohjanmaan RKP menee kohti aluevaaleja avainsanoilla 
turvallisuus, saavutettavuus ja hyvinvointi. Haluamme, että 
hoitoa on saatavilla lähellä sinua. Pelastustoimen palvelujen 
tulee edistää turvallisia tehtäviä hyvinvointialueissamme ja 

sosiaalipalveluissa. Kaikki päihdehuollosta perheneuvontaan 
tulee toimia ja olla saatavilla matalalla kynnyksellä, silloin 

kun sinä tai läheisesi sitä tarvitsette. 



SAAVUTETTAVUUS
Haluamme

• että kaikki voivat olla yhteydessä terveydenhuoltoon matalalla 
kynnyksellä 

• vastata tulevaisuuden tarpeisiin ja kehittää toimivia digitaalisia 
palveluita

• että kaikkia kohdellaan hyvin ja että he saavat hoitoa ja palvelua 
omalla äidinkielellään

• että kaikissa asioissa voi olla yhteydessä sosiaali- ja terveyden-
huoltoon saman luukun kautta

• että ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, ei vain diagnoosin kautta
• että palvelut ovat lähellä sinua
• että pelastustoimen palvelut ovat riittävän lähellä sekä kaupung-

issa, että maaseudulla.
• jatkaa laajan kriisiavun kehittämistä yhteistyössä kolmannen 

sektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä palokunnan toimin-
nan kanssa.

• että vammaisten palvelut turvataan kaikilla hyvinvointialueilla. 
Palvelun tulee olla laadukasta ja yksilön mahdollisuuksiin keskit-
tyvää.

TURVALLISUUS
Haluamme

• hyvinvointialueiden tarjoavan henkilöstölleen houkuttelevat 
työolosuhteet ja hyvän työymäristön.

• että henkilöstöä on riittävästi ja että esimiesten johtaminen on 
lähellä työntekijöitä.

• että täydennyskoulutus, virkistys ja työkykyä ylläpitävä toiminta 
ovat läsnä henkilöstön työympäristössä ja arjessa.

• että eri sektoreiden välinen yhteistyö on osana hyvinvointialuei-
den palvelujen kehittämistä

• että kolmas sektori ja vapaaehtoisjärjestöt täydentävät hyvin-
vointialueiden palveluja eri alojen asiantuntemuksellaan.

• että koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on riittävät resurssit 
turvata oppilaiden ja opiskelijoiden arkea. Koulu- ja opiskel-
uterveydenhuollon tulee tehdä tiivistä yhteistyötä muiden 
hyvinvointialueiden ja kuntien palvelujen kanssa.

• palokuntatoiminnan edistävän tasavertaisia ja turvallisia 
pelastustehtäviä alueillamme. Niiden toimintaa on pidettävä 
voimavarana hyvinvointialueiden rakentamisessa.

HYVINVOINTI
Haluamme

• että palvelut, kuten nimettömät chatit, vertaistukiryhmät, 
tukipuhelut ja säännöllinen terapia ovat helposti saatavilla ja 
toisiaan täydentäviä hoitoketjussa.

• että ennaltaehkäisevä työ on mukana kaikessa toiminnassa, 
koska se vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja 
toimii hoitavana ja suojelevana osana lasten ja nuorten kasva-
tusta.

• että kaikille tarjotaan mahdollisuus matalan kynnyksen keskus-
teluapuun. Eri kohderyhmille on tarjottava räätälöityjä palve-
luja ja etsivää työtä on oltava saatavilla yhteiskunnan heikoim-
massa asemassa oleville.

• ottaa käyttöön hoitotakuun, jolla varmistetaan oikea-aikainen 
hoitoon pääsy. 

• että neuvolapalvelut ovat laadukkaita ja edistävät lasten turval-
lista kasvuympäristöä, vahvistavat parisuhteita ja perheitä, 
sekä parantavat yksilön yleistä terveyttä.


