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Sote-servicen handlar om smidighet, hälsa och 
trygghet i allas vår vardag. Alla bör garanteras 
rätten till snabb och flexibel vård, oavsett om 
det handlar om en olycka, en långvarig sjukdom 
eller utmaningar i det psykiska välbefinnandet. 

Vårt mål är ett friskare Finland, vilket vi siktar 
på genom att satsa på förebyggande arbete 
och hälsovård, snabb tillgång till service, 
personalens välbefinnande och kunskaps- 
baserad ledning.

Kristdemokraterna är beredda att i de nya 
välfärdsområdenas fullmäktige försvara när- 
servicen och fatta beslut om högklassig och 
effektiv vård tillgänglig för alla.

VÄLJ DIN EGEN KANDIDAT OCH RÖSTA!
Bekanta dig med KD-kandidaterna i din hemkommun i kandidatgalleriet 
på vår hemsida www.kd.fi/ehdokkaat.

Förhandsröstning i hemlandet 12-18.1.2022, då du kan rösta var som 
helst på någon av Finlands tusentals förhandsröstningsplatser.

Själva valdagen är söndag 23.1.2022. Då kan du rösta endast i den 
vallokal som du meddelats per post.
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MINDRE FÖRVALTNING

 SERVICE NÄRA MÄNNISKAN
• Social- och hälsovårdstjänster bör vara tillgängliga i form av närservice  
  i olika delar av välfärdsområdet, inte bara på centralorter. En människa   
  får inte kastas hit och dit. Man bör få vård på nära håll och utan att köa.
• Vissa tjänster kan föras nära kunderna som mobila tjänster eller
  distansmottagningar.
• Räddningstjänster ska utföras i hela landet och när nöden är som störts  
  ska hjälpen finnas nära.

 HÖGKLASSIG VÅRD FRÅN BABY TILL ÅLDRING
• Vårdkvaliteten och dimensioneringen får inte sänkas. Vårdkedjorna   
  måste vara smidiga – rätt tjänst måste ges i rätt tid, även när det gäller  
  krävande specialistvård.
• God vård implementerar en modell med fyra garantier: utomhus- 
  garanti, måltidsgaranti, hygiengaranti och gemenskapsgaranti.
• Brister i klientsäkerheten måste åtgärdas utan dröjsmål.
• Hög kvalitet kräver forskning och kunskapsbaserad ledning. Nationella  
  kvalitetsregister bör upprättas och nyaste teknik användas.

 BÄTTRE SERVICE GENOM SAMARBETE
• Välfärdsområdena behöver företag och organisationer som samarbets- 
  partner för att tillhandahålla tjänster för invånarna.
• Genom smart, offentlig upphandling främjas sysselsättningen och livs-  
  kraften i den egna regionen. Servicekuponger ökar kundens valfrihet.
• Det värdefulla arbete som utförs av medborgarorganisationer, försam- 
  lingar och frivilliga aktörer stödjer den offentliga servicen.
• Genom reformen bör man förbättra integrationen av social- och
  hälsovården.

 HJÄLP I TID FRÄMJAR HÄLSAN
• Tjänster ska finnas tillgängliga i god tid och med låg tröskel. Människan  
  måste bli hörd och fokus flyttas till förebyggande tjänster. Screeningar   
  och hälsokontroller med låg tröskel räddar liv.
• Missbrukar- och mentalvårdstjänster bör vara lättillgängliga och terapi- 
  garantier tas i bruk. Familjerna behöver mera stöd och hemservice.
• Motion är medicin och kultur höjer livskvaliteten. Ett förnuftigt välfärds-  
  område satsar på att främja välbefinnande och hälsa i samarbete med  
  kommunerna.

 EN VÄLMÅENDE PERSONAL ORKAR VÅRDA
• Personalens arbetsförhållanden måste korrigeras och arbetsbelastningen  
  minskas. Löne- och anställningsfrågor måste fås i skick och koordine- 
  ringen av flexibel arbetstid och familjeliv öka.
• De anställda bör höras i frågor som rör det egna arbetet. Satsningar på  
  arbetsvälmåga minskar frånvaron och kostnader.
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• Välfärden behöver sina försvarare mot tunga administrativa överbygg- 
  nader. Välfärdsområdena behöver inga dolda partistöd till fullmäktige- 
  grupperna och inga politiska tjänsteutnämningar.
• Områdets alla kommuners röst bör höras i områdesförvaltningen genom  
  en mångsidig nämndstruktur. Beslut om servicenät ska inte fattas med
  enkel majoritet.
• Välfärdsområdena ska agera öppet med transparenta och jämförbara  
  kostnader.
• Beskattningen av arbete får inte skärpas. Nej till landskapsskatt!


