
VÄLFÄRDS-
OMRÅDES-

VALET 2022

Den 23 januari 2022 gå vi till valurnorna för att rösta i ett 
alldeles nytt val, välfärdsområdesvalet. I detta val ska du 

välja 69 fullmäktigeledamöter som ska fatta beslut som rör 
din vård och omsorg, samt räddningsväsendets tjänster. Du 

kan rösta på de kandidater som ställer upp i Vanda och Kervo 
välfärdsområde. Vi har många gånger sett hur enstaka röster 

kan avgöra mandat – i det här valet kan alltså just din röst 
vara avgörande!

 
Drygt 2% av befolkningen i Vanda och Kervo välfärdsområde 

är svenskspråkig. Tillsammans vill Svenska folkpartiet i Vanda 
och Kervo arbeta för att alla invånare får närservice och för 
att trygga den svenskspråkiga servicen i välfärdsområdet.

Valprogram Vanda och Kervo



ALLA HAR RÄTT TILL EN 
HÖGKLASSIG VÅRD OCH 
OMSORG
 
Inom vård och omsorg ska du vara i fok-
us. Du ska ha rätt till bästa möjliga vård 
och du ska få service på ditt modersmål, 
svenska eller finska.
 
Välfärdsområdena kommer att ta över 
ansvaret för primärhälsovården, mun- 
och tandvården, specialistvården, so-
cialvården, elev- och studerandevården, 
äldreomsorgen, den psykiatriska vården, 
missbrukarvården, handikappservicen 
och räddningstjänsterna.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att du får vård och service på 

svenska
• att en vårdgaranti på sju dagar 

införs, och att den också omfattar 
psykvårdstjänster

• att ett smidigare tidsbokningssys-
tem skapas

• att man satsar extra på rekrytering-
en av både svensk- och finskspråkig 
vårdpersonal och läkare

• att man i kommunikationen och 
informationen om tjänster beaktar 
såväl språk som kultur bland an-
vändarna

• att öka satsningarna på en bättre 
arbetshälsa, välmående och trivsel i 
arbetet, gott ledarskap, jämställdhet 
och konkurrenskraftiga löner

• att man använder servicesedlar 
i större utsträckning där det är 
ändamålsenligt

• att garantera en trygg samt god 
äldrevård och -omsorg

• att samarbetet mellan kommunerna 
och välfärdsområdet fungerar

• att tredje sektorns verksamhets-
förutsättningar tryggas, och att en 
satsning görs på preventivt arbete

• att den totala skattenivån inte höjs
• att främja närproducerade tjänster 

och varor
• att både invånare och personal in-

kluderas i utvecklingen av den bästa 
möjliga servicen i Vanda och Kervo 

välfärdsområde 
• att konkreta mätare på hur invånar-

na upplever vården skapas

PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN 
– NÄRA DIG, DÅ DU BE-
HÖVER DEN
 
Den offentliga vården ska finnas nära dig. 
Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd 
genast när behovet uppstår.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att servicen ska finnas nära dig både 

i Vanda och Kervo
• att du får tid till tandläkare eller 

tandhygienist när du behöver det
• att man satsar på tillräckliga resurs-

er inom primärhälsovården för 
ändamålsenlig vård

• att barn- och mödrarådgivningen 
säkras i hela Vanda och Kervo 
välfärdsområde

SPECIALSJUKVÅRDEN — 
INOM RIMLIGT AVSTÅND 
OCH AV HÖGSTA KVALITET
 
Vi vill att närmaste jourande sjukhus 
finns inom rimligt avstånd från dig när 
du behöver specialistvård. Helsingfors 
universitetssjukhus har viktiga special-
uppdrag och dess finansiering behöver 
vara tillräcklig.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att närsjukhusen, som Pejas sjukhus 

och Katrinesjukhuset, i fortsät tning-
en ska ha en viktig roll och olika 
specialansvar, deras verksamhet ska 
utvecklas, inte avvecklas

• att det finns tillräckligt med ambu-
lanser

• att ett gemensamt och fungerande 
färdtjänstsystem inrättas

• att ett fungerande samarbete mellan 
Vanda och Kervo välfärdsområde 

och Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt HUS skapas

SOCIALVÅRDEN — HJÄLP 
PÅ RÄTT SÄTT OCH I RÄTT 
TID
 
Vi vill stärka åtgärderna för att på olika 
sätt motverka utslagning och psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att hela familjen 
beaktas då olika problem uppstår för att 
på bästa möjliga sätt kunna stödja och 
hjälpa. Vi måste fokusera på att motver-
ka psykisk ohälsa, behovet är särskilt 
stort bland de unga efter coronapan-
demin. 
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att det finns tillräckliga psyk-  och 

socialvårdstjänster
• att tillräckliga resurser för 

 socialvården och förebyggande 
vård säkerställs 

• att flera socialarbetare inom 
 socialservicen anställs

• att satsningar görs inom den före-
byggande vården och att utsatta 
familjers vardag underlättas, till 
exempel genom hemservice för 
barnfamiljer

BARN, UNGA OCH FAMIL-
JER — GRUNDEN  
FÖR VÄLBEFINNANDE 
LÄGGS TIDIGT
 
Den offentliga barnrådgivningen är i 
världsklass i Finland och tillsammans 
med elevvården, studerandevården och 
barnskyddet bildar det en viktig helhet 
för att stödja familjens vardag.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att elev- och studerandevården ska 

finnas tillgänglig i skolan
• att elevvården har smidiga och 

flexibla tjänster

• att samarbete mellan skolan och 
elevvården fungerar sömlöst

• att det finns ett tillräckligt antal 
skolpsykologer och -kuratorer

• att barnrådgivningen hålls på en 
god nivå i området

• att barnfamiljer ska få sina tjänster 
lätt och från samma lucka

• att barnfamiljer som är i behov av 
rådgivning och stöd får det i god tid

• att familjecentermodellen, där 
service till familjerna finns under 
samma tak, tas i bruk i hela 
välfärdsområdet. Service ska också 
ges på svenska

• att unga erbjuds mottagningar utan 
tidsbokning med låg tröskel där de 
rör sig

• att tonårsrådgivning, både för tonå-
ringar och deras vårdnadshavare, 
finns tillgänglig

 

ÄLDREOMSORG — EN 
TRYGG ÅLDERDOM
 
Vi anser att det är en hederssak att 
äldreomsorgen är nära och högklassig.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att ett egenläkar- och egenvård-

arsystem för seniorer skapas
• att egenläkarens och -sjuksköta-

rens språkkunskaper är tillräckliga 
både på svenska och finska

• att förebyggande hembesök görs i 
båda kommunerna och information 
om distansservice, stödtjänster och 
tekniska hjälpmedel ges

• att vården i hemmet tryggas så att 
den äldre får service och tjänster 
av god kvalitet, i rätt tid och i rätt 
form

• att alla äldre erbjuds ett tryggt 
boende i hemkommunen när man 
inte längre klarar av att bo hemma

• ett svenskspråkigt äldreboende i 
västra Vanda inrättas, och att köer-
na till äldreboenden förkortas

• att stödtjänster för närståendevår-
dare med skyldighet att erbjuda 
intervallvård som avlastningsalter-
nativ utvecklas



MISSBRUKARVÅRDEN — 
EFFEKTIV HJÄLP I TID
 
Drog- och alkoholmissbruk ska före-
byggas och vi anser att missbrukare 
effektivt ska få hjälp.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att missbrukarvården garanteras 

tillräckliga resurser
• att den svenskspråkiga miss-

brukarvården tryggas
• att fler lågtröskelmottagningar och 

utökat mångprofessionellt sam-
arbete mellan kommunen, skolan, 
vården, hemmen och polisen finns

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

• att gratis rena sprutor erbjuds i 
utbyte mot redan använda sprutor

 

FUNKTIONSHINDERSER-
VICE — ETT INKLUDER-
ANDE SAMHÄLLE
 
Det är viktigt att tjänster och olika 
stödformer för personer med funktions-
nedsättning ges nära den som behöver 
stöd, på både svenska och finska.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att den svenska funktionshin-

derservicen byggs upp likvärdigt 
med den finskspråkiga från det 
att välfärdsområdet inleder sin 
verksamhet

• att funktionshinderservicen 
fortsätter på samma sätt för klient-

en oberoende av hur administra-
tionen är ordnad

• att det finns tillräckligt med stöd-
boenden

RÄDDNINGSTJÄNSTER — 
ETT TRYGGT SAMHÄLLE
 
En jämlik tillgång till räddningstjänster 
i hela Vanda och Kervo välfärdsområde 
och tillräckligt med svenskspråkig 
personal inom räddningstjänsterna är 
avgörande för vår trygghet. Avtalsbrand-
kårerna och FBK-verksamheten är 
viktiga och har en avgörande betydelse 
i tryggandet av räddningstjänsterna. 
Räddningsväsendet måste tryggas till-
räckliga resurser.
 
SFP i Vanda och Kervo välfärdsområde 
vill arbeta för:
• att samarbetet mellan rädd-

ningsväsendet och social- och 
hälsovården blir smidigare

• att avtalsbrandkårernas verksam-
hetsförutsättningar stärks för att 
trygga en jämlik tillgång till rädd-
ningstjänster

• att förebygga det våld som per-
sonalen inom räddningsväsendet 
utsätts för så att personalen kan 
utföra sitt arbete tryggt

• att man satsar extra på 
rekrytering en av både svensk- och 
finskspråkig personal

• att antalet utryckningsfordon inte 
minskar


