VAALIOHJELMA

PANOSTAMME
ENNALTAEHKÄISEVÄÄN
HOITOON
Yksi pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakivistä on
oikeus yhdenvertaiseen hoitoon. Haluamme, että hoidon
keskiössä on yksilö, ja että hoitoon pääsee mahdollisimman
helposti. Ennaltaehkäisevän työn tulee olla keskiössä
niin psyykkisessä kun fyysisessä terveydenhoidossa,
ja hyvinvointialueiden tulee olla tiiviissä yhteistyössä
kuntien kanssa tämän saavuttamiseksi. Panostukset
ennaltaehkäisevään hoitoon maksavat itsensä aina takaisin
pitkällä aikavälillä.

Kannatamme hoitotakuuta, jossa kaikkien tulee saada
apua seitsemän päivän sisällä. Hoidon tulee olla kaikille
saavutettavaa, sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
Hoitoon pääsyn jonot eivät saa olla liian pitkiä, ja paikalla
tulee aina olla riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa.
Digitaaliset hoitopalvelut mahdollistavat soveltuvan
hoidon, joka vastaa potilaan tarvetta, mutta ihmiskontakti
on kuitenkin elintärkeää, eikä sitä saa sivuuttaa. Tulkkeja
tulee olla tarjolla kysynnän mukaan – on tärkeää että saa
puhua äidinkieltään, kun on sairas.
Erityissairaanhoidon tulee olla saavutettavaa
kaikille sitä tarvitseville. Kenenkään ei tule joutua
kulkemaan luukulta toiselle saadakseen hoitoa, vaan
myös erikoissairaanhoidon tulee toimia vaivatta.
Yliopistosairaaloiden rahoitus tulee olla riittävällä
tasolla, jotta hyvänlaatuinen hoiva taataan jokaisessa
hyvinvointialueessa.
Mielenterveyshoidon tulee olla saavutettavaa, ja sitä
tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä. Kaikille nuorille
tulee tarjota matalan kynnyksen keskusteluapua, johon ei
tarvitse varata aikaa. Mielenterveyshoidon tulee perustua
yksilön hoitotarpeeseen, ja hoidon täydennyksenä tulee
voida käyttää lääkitystä.

RKP-NUORET HALUAA, ETTÄ HYVINVOINTIALUEET TEKEVÄT TYÖTÄ SEN ETEEN:
ETTÄ kaikilla on pääsy korkeanlaatuiseen ja syrjimättömään
hoitoon kohtuullisella etäisyydellä.
ETTÄ hoidon saatavuus suomeksi ja ruotsiksi taataan koko
Suomessa, ja että saamelaisten oikeus hoitoon omalla
äidinkielellä turvataan.
ETTÄ erikoissairaanhoidolle turvataan riittävä rahoitus.
ETTÄ paperittomilla on Suomessa oikeus hoitoon.
ETTÄ kotisairaanhoitoa ja kotisariaalaloita kehitetään.
Kaikille, joilla ei ole mahdollisuutta hakeutua terveyskeskukseen, tulee tarjota tarvittava hoito kodissa.
ETTÄ Suomessa otetaan käyttöön kansallinen terapiatakuu.
ETTÄ oppilas- ja opiskelijahuolto on saavutettavaa ja fyysisesti läsnä koulussa.
ETTÄ otetaan käyttöön kansallinen, sitova kiintiö oppilas- ja
opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin, jossa on
enintään 500 oppilasta/opiskelijaa yhtä koulukuraattoria tai
-psykologia kohden.

ETTÄ jokainen oppilas ja opiskelija saa kutsun tapaamaan
kuraattorin vähintään kerran alemmilla luokilla, kerran
yläasteella ja kerran toisella asteella, sekä mahdollisuus
tavata kuraattori useammin tarpeen mukaan.
ETTÄ mielenterveyspalveluille taataan riittävät resurssit,
jotta tarjonta turvataan vastaamaan kysyntää.
ETTÄ psykoterapiakoulutus on maksuton ja psykoterapian
omavastuu poistetaan.
ETTÄ tutustumistilaisuudet pskykoterapeutin kanssa kuntouttavan psykoterapian yhteydessä ovat Kelan kustantamia.
ETTÄ hammashoito on saavutettavaa kaikille ikäluokille ja
keskittyy ennaltaehkäisevään hoitoon.

SAAVUTETTAVAT
JA ENNAKKOLUULOTTOMAT
SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvan ylläpitämisen, sekä
osallistavuuden ja tasa-arvon edistämisen kannalta
sosiaalipalvelut ovat ratkaisevia. Melkein jokainen
tarvitsee sosiaalipalveluita jossakin vaiheessa
elämäänsä, joko itsensä tai läheisenä vuoksi.
Sosiaalihuollon tarjoamat palvelut ennaltaehkäisevät
ja lievittävät ongelmia, jotka muuten uhkaavat haitata
yksilön, perheen tai muun sosiaalisen ryhmän toimintaa,
ja siksi palveluille tulee turvata tarvittavat resurssit.
Sosiaalipalveluiden tulee olla helposti saavutettavia,
ennakkoluulottomia ja niiden lähtökohtana tulee olla
yksilön tarpeet.
Päihdeongelmista kärsiville tai muussa haavoittuvassa
asemassa oleville henkilöille tulee taata erilaisia
palveluasumisen muotoja. Ensi- ja turvakotien määrää
tulee lisätä, ja niiden rahoitus turvata. Viranomaisten
välisen yhteistyön tulee toimia virheettömästi tilanteissa,
joissa on kyseessä lähisuhdeväkivallan uhri.
Omaishoitajien, kotihoitajien ja päihdehoitajien tulee
saada aiheellista hyvitystä, mikä myös houkuttelee
pätevää henkilökuntaa alalle. Vanhustenhoivan tulee
aina olla korkealaatuista ja lähteä yksilön tarpeista.
Kaikilla tulee olla oikeus vanheta arvokkaasti.

RKP-NUORET HALUAA, ETTÄ HYVINVOINTIALUEET TEKEVÄT TYÖTÄ SEN ETEEN:
ETTÄ ehkäisyneuvonta on kaikkien saatavilla, ja kaikille alle
25-vuotiaille tarjotaan maksuton ehkäisy.

ETTÄ turvakotipalveluja on saatavilla asuinpaikasta riippumatta
ja että ne ovat maksuttomia asiakkaille.

ETTÄ synnytysosastojen määrää lisätään.

ETTÄ henkilöille joilla on toimintarajoitteita taataan helposti
saatavilla olevaa hoitoa myös ruotsiksi.

ETTÄ omaishoitajat saavat kohtuullisen korvauksen työstään, ja
että he pääsevät tukipalvelujen piiriin niin, että heillä on säännöllisesti mahdollisuus purkaa hoidon aiheuttamaa kuormitusta.
ETTÄ päihderiippuvuuden hoito on korkealaatuista, tehokasta
ja sillä on runsaat resurssit.
ETTÄ käyttöhuoneita perustetaan jokaiseen kuntaan.
ETTÄ päihdehuollossa keskitytetään aina avun antoon rangaistuksen sijaan.
ETTÄ lähisuhdeväkivallan uhrit saavat matalalla kynnyksellä
tarvitsemaansa tukea ja hoitoa sekä ruotsiksi että suomeksi.
ETTÄ lastensuojelu saa riittävästi resursseja ja pystyy käsittelemään jokaisen tapauksen sujuvasti.

ETTÄ toimintarajoitteisilla henkilöillä on mahdollisuus toteuttaa
itseään ja itsemääräämisoikeus vaikuttaa omaan elämäänsä.
ETTÄ jokaiselle, joka haluaa paikan vanhainkodista, voidaan
taata paikka.

TURVALLINEN
ARKI

Pelastuslaitos on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä
toimijoista. Palavaan rakennukseen rientävillä tai
sairaskohtauksen saanutta ihmistä auttavilla tulee
aina olla tarvittavat resurssit työnsä suorittamiseen.
Pelastuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi etäisyyden
lähimpiin yksiköihin tulee myös jatkossa olla riittävän
lyhyt. Uudistus ei saa johtaa vasteaikojen hidastumiseen,
vaan palveluiden on oltava aina saatavilla lyhyellä
varoitusajalla.
Ensihoidon tulevaisuus ei saa olla kiinni pelkästään
palvelujen tehostamisesta. Hyvinvointialueille on
tarjottava alusta alkaen riittävät resurssit, eikä kukaan
saa jäädä ilman ensiapua resurssien puutteen vuoksi.
Se, että valtio ohjaa toimintaa ei saa johtaa paikalliseen
palvelutason heikkenemiseen, vaan eri alueiden on
otettava oppia toisiltaan.
Kuten kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, on
vapaaehtoistyöllä suuri merkitys myös pelastuslaitoksen
toiminnassa. Sopimuspalokunnilla tulee olla riittävät
resurssit toimia määräajassa, ja tukia sopimuspalokunnan
pääosin muissa ammateissa työskentelevälle
pelastushenkilökunnalle tulee vahvistaa. Investointeja on
tehtävä sopimuspalokunnan tulevaisuuden turvaamiseksi
harrastustoimintana.

RKP-NUORET HALUAA, ETTÄ HYVINVOINTIALUEET TEKEVÄT TYÖTÄ SEN ETEEN:
ETTÄ pelastuspalvelut ovat helposti saavutettavissa kaikkialla
Suomessa.

ETTÄ pienten kaupunkien pelastuspalvelut turvataan aktiivisten
sopimuspalokuntien avulla.

ETTÄ pelastusajoneuvojen ja -palvelujen paikallinen sijainti
turvataan kansallisilla ohjeistuksilla paikalliset erityisvaatimukset
ja -ominaisuudet huomioon ottaen.

ETTÄ hyvinvointialueiden ja sopimuspalokuntien väliset sopimukset ovat oikeudenmukaisia ja kannustavat laadukkaiden
palvelujen tarjoamiseen.

ETTÄ pelastuslaitos tekee kriisitilanteissa yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa varmistaakseen paremmin asukkaiden
turvallisuuden.

ETTÄ sopimuspalolaitokset tarjoavat jatkossakin lapsille ja
nuorille laadukasta harrastustoimintaa ensiapukurssien ja erilaisten pelastuspalveluiden muodossa.

ETTÄ hyvinvointialueet aktivoituvat sosiaalisessa mediassa
viestiäkseen poikkeustilanteista ja tiedottaakseen asukkaille
ajankohtaisesta tilanteesta.
ETTÄ pelastushelikopteritoimintaa on saatavilla koko maassa,
ja että sen rahoitus on turvattu.
ETTÄ valmiutta suuronnettomuuksien, luonnonkatastrofien,
öljy- ja kemikaalionnettomuuksien sekä muiden haastavien
pelastustilanteiden varalle vahvistetaan kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.
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