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Vi förespråkar en vårdgaranti där alla ska få hjälp 
inom sju dagar. Vården ska vara tillgänglig för alla 
oavsett socioekonomisk status, vårdköerna får inte 
bli för långa och det skall alltid finnas tillräckligt med 
utbildad personal. Digitala vårdtjänster möjliggör an-
passad vård i enlighet med klientens behov, men den 
mänskliga kontakten är ändå livsviktig och får inte 
bortses. Tolkar ska alltid erbjudas enligt behov – det 
är viktigt att få prata sitt modersmål då man är sjuk.

Specialsjukvården ska finnas tillgänglig för alla 
som behöver den. Ingen ska behöva bollas från en 
lucka till en annan för att få vård, utan också spe-
cialsjukvården bör fungera smidigt. Universitetss-
jukhusens finansiering måste ligga på en tillräcklig 
nivå för att garantera en kvalitativ specialsjukvård i 
alla välfärdsområden.
Mentalvården ska vara tillgänglig och alltid erbjudas 
med låg tröskel. Det ska finnas tjänster som erbjuder 
samtalshjälp där unga inte behöver boka tid. Men-
talvården ska baseras på individens behov av terapi, 
medicinering kan användas som supplement.

VI SATSAR 
PÅ FÖRE-
BYGGANDE 
VÅRD

En av grundpelarna i den nordiska välfärdsmodellen är rät-
ten till jämlik vård. Vi vill att all vård ska utgå från individen 
och vara så lättillgänglig som möjligt. Både när det gäller 
psykiska och fysiska hälsoproblem ska förebyggande vård 
prioriteras, och välfärdsområdena ska ha ett tätt samar-
bete med kommunerna kring den. Satsningar på förebyg-
gande vård betalar sig alltid tillbaka på lång sikt.



ATT alla har tillgång till högklassig och icke-diskriminerande 
vård på ett skäligt avstånd.

ATT vården på både finska och svenska tryggas i hela 
Finland och att samernas rätt till vård och omsorg tryggas på 
det egna modersmålet.

ATT specialsjukvården i Finland garanteras en tillräcklig 
finansiering.

ATT papperslösa i Finland har rätt till vård.

ATT hemsjukvården och hemsjukhusen utvecklas. Alla som 
inte har möjlighet att ta sig till en hälsostation ska kunna få 
den läkar- och sjukvård de behöver i hemmet.

ATT Finland inför en nationell terapigaranti.

ATT elev- och studerandevården är tillgänglig och fysiskt på 
plats i skolan.

ATT det inrättas en bindande, nationell dimensionering av 
elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster 
med maximalt 500 elever/studerande per skolkurator eller 
skolpsykolog.

ATT alla elever och studerande får en kallelse att träffa 
kuratorn minst en gång i de lägre klasserna, en gång på hög-
stadiet och en gång på andra stadiet, samt har möjlighet att 
träffa kuratorn oftare vid behov.

ATT mentalvårdstjänsterna garanteras tillräckliga resurser 
för att trygga dessa enligt det existerande behovet.

ATT psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri och att 
självrisken för psykoterapi slopas.

ATT tillfällen att bekanta sig med psykoterapeuter i sam-
band med rehabiliterande psykoterapi helt och hållet bekos-
tas av FPA.

ATT tandvården är tillgänglig i alla åldersgrupper och har 
fokus på förebyggande vård.



Socialvården är viktig för att vi ska upprätthålla social 
välfärd och trygghet, samt främja delaktighet och jäm-
likhet. Nästan alla kommer någon gång under sitt liv, för 
egen eller anhörigas skull, att behöva tillgång till so-
cialvårdstjänster. De tjänster som socialvården erbjuder 
förebygger och förmildrar problem som annars skulle 
riskera att hämma individens, familjens eller andra so-
ciala gruppers funktionsförmåga, och bör därför tillä-
gnas tillräckliga resurser. Socialvården ska vara lättill-
gänglig, fördomsfri och utgå från individens behov. 

Olika typer av serviceboenden för missbrukare och 
andra utsatta personer bör garanteras. Fler mödra- och 
skyddshem bör upprättas och finansieringen för des-
sa säkerställas. Samarbetet mellan olika myndigheter 
måste alltid fungera felfritt i situationer som involverar 
offer för våld i nära relationer.

Närståendevårdare, hemsjukvårdare och missb-
rukarvårdare bör erhålla skälig kompensation, vilket 
också lockar kvalificerad personal in i branschen. 
Äldreomsorgen måste alltid vara av hög kvalitet och 
utgå från individens behov och önskemål. Alla ska ha 
rätt att åldras värdigt.

TILL-
GÄNGLIG 
OCH 
FÖRDOMS-
FRI SOCIAL-
VÅRD



ATT preventivrådgivning är tillgängligt för alla, och att alla 
under 25 år erbjuds gratis preventivmedel.

ATT antalet förlossningsavdelningar utökas.

ATT närståendevårdare får en skälig kompensation för sitt 
arbete och att tillgången till stödstrukturer och regelbunden 
avlastning säkras.

ATT missbrukarvården är högklassig, effektiv och har gott 
om resurser.

ATT brukarrum inrättas i varje kommun.

ATT missbrukarvården alltid fokuserar på hjälp framom 
straff.

ATT offer för våld i nära relationer med låg tröskel får det 
stöd och den vård hen behöver på både svenska och finska.

ATT barnskyddet får tillräckliga resurser och klarar av att 
behandla varje fall smidigt.

ATT skyddshemstjänsterna är tillgängliga oberoende av 
bostadsort och avgiftsfria för klienterna.

ATT personer med funktionsnedsättning garanteras lättill-
gänglig vård också på svenska.

ATT personer med en funktionsnedsättning ska ha möjlighet 
att förverkliga sig själv och självbestämmanderätt att påver-
ka sitt liv.

ATT alla som vill ha en plats på ett äldreboende ska kunna 
garanteras en plats.



Räddningsväsendet är en av samhällets viktigaste funk-
tioner. De som ska springa in i en brinnande byggnad eller 
rädda en person som lider av ett sjukdomsanfall ska alltid 
ha de resurser som behövs för att utföra sitt arbete. För att 
trygga räddningsväsendets verksamhet måste avståndet 
till närmaste enheter vara tillräckligt kort också i framtiden. 
Reformen får inte leda till långsammare responstider, utan 
tjänsterna ska alltid vara tillgängliga på kort varsel. 

Den prehospitala akutsjukvårdens framtid får inte enbart 
hänga på effektiverandet av tjänsterna. Tillräckliga resurs-
er måste erbjudas välfärdsområdena från början, och 
ingen ska lämnas utan akutvård på grund av resursbrist. 
Den statliga styrningen av verksamheten får inte leda till 
lokala försämringar i tjänstenivån – däremot ska de olika 
områdena lära sig av varandra.

Liksom med alla samhällssektorer, har volontärverk-
samheten stor betydelse också för räddningsväsendet. 
Avtalsbrandkårerna ska ha tillräckliga resurser för att ry-
cka ut inom utsatt tid, och stödet för avtalsbrandkårernas 
brandmän, som i huvudsak arbetar med ett annat yrke, 
ska stärkas. Satsningar behöver också göras för att trygga 
avtalsbrandkårernas framtid som hobbyverksamhet.

EN 
TRYGG 
VARDAG



ATT räddningsväsendets tjänster är lättillgängliga i hela 
Finland.

ATT den lokala placeringen av räddningsfordon och -tjän-
ster tryggas genom nationella riktlinjer, med hänsyn till 
lokala specialkrav och särdrag.

ATT räddningsväsendet i krissituationer samarbetar med 
lokala företag för att bättre trygga invånarnas säkerhet.

ATT välfärdsområdena aktiverar sig på sociala medier vid 
undantagssituationer, och informerar invånarna om det 
rådande läget.

ATT räddningshelikopterverksamheten når hela landet och 
dess finansiering tryggas.

ATT beredskapen för storolyckor, naturkatastrofer, olje- och 
kemikalieolyckor samt andra utmanande räddningssitua-
tioner stärks genom nationellt och internationellt samarbete.

ATT mindre orters räddningstjänster tryggas genom aktiva 
avtalsbrandkårer.

ATT avtalen mellan välfärdsområdena och avtalsbrand-
kårerna är rättvisa och uppmuntrar till ordnandet av kvalita-
tiva tjänster.

ATT avtalsbrandkårerna även i framtiden erbjuder barn och 
ungdomar kvalitativ hobbyverksamhet i form av kurser inom 
första hjälpen och olika räddningstjänster.



VALDAG 23.1.2022
FÖRHANDSRÖSTNING 12. – 18.1.2022


