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Vaaliohjelma, Itä-Uusimaa
Käymme 23. tammikuuta 2022 vaaliuurnilla äänestääksemme täysin uusissa vaaleissa, aluevaaleissa. Näissä vaaleissa valitaan ne 59 valtuutettua, jotka päättävät hoidostasi
ja hoivastasi sekä pelastustoimen palveluista. Voit antaa
äänesi jollekin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaista. Olemme monesti nähneet, miten yksittäiset äänet voivat
ratkaista, miten paikat jakaantuvat – näissäkin vaaleissa
juuri sinun äänesi voi siis olla ratkaisevassa asemassa!
Itä-Uudenmaan 98 000 asukkaan hyvinvointialueella on sekä
kaupunkeja, saaristoa että maaseutua. Hyvinvointialueeseen
kuuluvat kunnat ovat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä,
Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Me haluamme tehdä työtä sen
eteen, että tarvitessasi saat nopeasti hoitopalveluja
– riippumatta siitä, missä asut.

KAIKILLA ON OIKEUS KORKEALAATUISEEN
HOITOON JA HOIVAAN

•

Sinun tulee aina olla keskiössä hoito- ja hoivapalveluissa. Sinulla on oltava oikeus
parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja sinun on saatava palveluja äidinkielelläsi,
suomeksi tai ruotsiksi.

ERIKOISSAIRAANHOITO — KOHTUULLISELLA
ETÄISYYDELLÄ JA KORKEATASOISENA

Perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto,
oppilas- ja opiskelijahuolto, vanhustenhoito, mielenterveyshuolto, päihdehuolto,
vammaispalvelut ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Haluamme, että lähin päivystyssairaala on kohtuullisella etäisyydellä sinusta, kun
tarvitset erikoislääkärin hoitoa. Helsingin yliopistollisella sairaalalla on tärkeitä
erityistehtäviä ja niiden rahoituksen on oltava riittävä.

RKP tekee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työtä sen eteen:
•
että perustettava hyvinvointialue on aidosti kaksikielinen
•
että käyttöön otetaan seitsemän päivän hoitotakuu, ja että myös mielenterveyspalvelut kuuluvat sen piiriin
•
että kehitetään joustavampi ajanvarausjärjestelmä
•
että sekä ruotsin- että suomenkielisen hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden
rekrytointiin panostetaan erityisesti
•
että palveluja koskevassa viestinnässä ja tiedottamisessa huomioidaan sekä
käyttäjien kieli että kulttuuri
•
että panostuksia työterveyden, työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen
kehittämiseen, hyvään johtajuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kilpailukykyisiin
palkkoihin lisätään
•
että palvelusetelien käyttöä lisätään aina sen ollessa tarkoituksenmukaista
•
että turvalliset ja korkealaatuiset vanhusten hoito- ja -hoivapalvelut taataan
•
että kuntien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö on toimivaa
•
että sinä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaana voit valita juuri sinulle
parhaiten sopivat palvelut riippumatta siitä löytyvätkö ne kotikunnastasi vai
jostakin muusta hyvinvointialueesi kunnasta
•
että kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvataan ja ennakoivaan työhön
panostetaan
•
ettei kokonaisveroaste nouse
•
että lähipalveluja ja -tuotteita tuetaan
•
että sekä asukkaat että henkilökunta osallistetaan työhön parhaiden mahdollisten
palvelujen kehittämiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle
•
että asukkaiden hoitokokemuksien kartoittamiseksi laaditaan konkreettisia
mittareita.

RKP haluaa Itä-Uudenmaan sairaanhoitoalueella tehdä työtä sen eteen:
•
että Porvoon lähisairaalalla on jatkossa tärkeä rooli ja erilaisia erityisvastuita,
ja että sairaalan toimintaa alasajon sijasta kehitetään
•
että Porvoon sairaalaan investoidaan
•
että myös maaseudulla on riittävästi ambulansseja, joilla turvataan riittävät j a
yhdenvertaiset hoitopalvelut
•
että alueelle kehitetään yhteinen ja toimiva kuljetuspalvelujärjestelmä
•
että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin eli HUSin välille luodaan toimivat yhteistyösuhteet.

PERUSTERVEYDENHUOLTO — LÄHELLÄ SINUA,
KUN TARVITSET SITÄ
Julkisten terveydenhoitopalvelujen on oltava lähellä sinua. On tärkeää, että
tarvitessasi saat oikeanlaista apua ja tukea välittömästi tarpeen synnyttyä.
RKP haluaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehdä työtä sen eteen:
•
että palvelut ovat lähellä sinua. Kaikissa kunnissa Sipoosta Lapinjärvelle on
oltava vähintään yksi terveyskeskus
•
että tarvitessasi saat ajan hammaslääkärille tai suuhygienistille
•
että terveysbussien kaltaisiin liikkuviin ratkaisumalleihin ja digitaalisiin palveluihin panostetaan muun muassa hoitopalvelujen saatavuuden
parantamiseksi maaseudulla ja saaristossa
•
että perusterveydenhuollon tarkoituksenmukaisiin hoitopalveluihin

 ohdennetaan riittävästi resursseja
k
että lasten- ja äitiysneuvolatoiminta turvataan kaikissa Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen kunnissa.

SOSIAALIHUOLTO — OIKEALLA TAVALLA JA
OIKEA-AIKAISESTI ANNETTAVAA APUA
Haluamme vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään henkistä pahoinvointia
ja syrjäytymistä. Koko perheen huomioiminen erilaisissa ongelmatilanteissa
on tärkeää, jotta tukea ja apua voidaan tarjota parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän on keskityttävä mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseen.
Koronapandemian jälkeinen tarve on erityisen suuri nuorten keskuudessa.
RKP haluaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehdä työtä sen eteen:
•
että tarjolla on riittävästi mielenterveys- ja sosiaalipalveluja
•
että riittävät sosiaalihuollon ja ennaltaehkäisevän hoidon resurssit turvataan
•
että sosiaalipalveluihin palkataan lisää sosiaalityöntekijöitä
•
että panostuksia tehdään ennaltaehkäisevään hoitoon ja heikossa asemassa
olevien perheiden arkea helpotetaan esimerkiksi lapsiperheille tarjottavan
kotipalvelun muodossa.

LAPSET, NUORET JA PERHEET — HYVINVOINNIN
PERUSTA RAKENTUU VARHAIN
Meillä on Suomessa maailmanluokan julkiset lastenneuvolat ja ne muodostavat yhdessä oppilashuollon, opiskelijahuollon ja lastensuojelun kanssa tärkeän
perheiden arkea tukevan kokonaisuuden.
RKP haluaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella tehdä työtä sen eteen:
•
että oppilas- ja opiskelijahuolto ovat tarjolla oman koulun tiloissa
•
että oppilashuollon palvelut ovat sujuvia ja joustavia
•
että koulun ja oppilashuollon välinen yhteistyö on saumatonta
•
että koulupsykologeja ja -kuraattoreita on riittävästi
•
että lastenneuvolatoiminta on alueella korkeatasoista myös jatkossa

•
•
•
•
•

että lapsiperheet saavat palvelunsa helposti ja samalta luukulta
että neuvonta- ja tukipalveluja tarvitsevat lapsiperheet saavat niitä varhaisessa
vaiheessa
että hyvinvointialueella otetaan kaikkialla käyttöön perhekeskusmalli, jossa
perhepalvelut ovat saman katon alla. Palveluja on annettava myös ruotsiksi.
että nuorille on tarjolla matalan kynnyksen vastaanottoja ilman ajanvarausta
siellä, missä he liikkuvat
että sekä teini-ikäisille että heidän huoltajilleen on tarjolla teinineuvolatoimintaa.

VANHUSPALVELUT — TURVALLINEN VANHUUS
Vanhustenhoidon läheinen sijainti ja korkeatasoisuus on meille kunnia-asia.
RKP haluaa tehdä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työtä sen eteen:
•
että senioreille luodaan omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä
•
että omalääkärin ja -hoitajan sekä suomen että ruotsin kielen taito on riittävä
•
että kaikissa kunnissa tehdään ennakoivia kohdennettuja kotikäyntejä ja tarjolla
on tietoa etäpalveluista, tukipalveluista ja teknisistä apuvälineistä
•
että kotona annettava hoito turvataan siten, että ikäväestölle on tarjolla
korkealaatuisia tukipalveluja oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa
•
että kaikille ikääntyneille on tarjolla turvallisia asumispalveluja kotikunnassaan
sitten, kun he eivät enää kykene asumaan omassa kodissaan
•
että omaishoitajien tukipalveluja kehitetään velvoitteella tarjota intervallihoitoa
omaishoitajien työn helpottamiseksi.

PÄIHDEHUOLTO — TEHOKASTA APUA AJOISSA
Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön ennaltaehkäisyyn on panostettava ja
väärinkäyttäjien on mielestämme saatava tehokasta apua.
RKP tekee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työtä sen eteen:
•
että päihdehuollolle taataan riittävät resurssit
•
että ruotsinkieliset päihdehuoltopalvelut turvataan
•
että matalan kynnyksen vastaanottojen määrää ja moniammatillista kuntien,
koulun, hoitoyksiköiden, kotien ja poliisin välistä yhteistyötä lisätään
•
että päihteiden väärinkäyttäjän perheelle ja läheisille tarjotaan tukea ja
keskusteluapua
•
että käytetyt neulat ja ruiskut voi vaihtaa maksutta puhtaisiin.

VAMMAISPALVELUT — OSALLISTAVA YHTEISKUNTA
On tärkeää, että vammaisille henkilöille tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluja ja
erilaisia tukimuotoja lähipalveluina, sekä suomeksi että ruotsiksi.
RKP tekee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työtä sen eteen:
•
että ruotsinkieliset vammaispalvelut rakentuvat yhdenvertaisesti suomenkielisten palvelujen kanssa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa
•
että asiakkaan vammaispalvelut jatkuvat entisellään riippumatta siitä, miten
hallinto on järjestetty
•
että tukiasuntoja on riittävästi.

PELASTUSPALVELUT — TURVALLINEN YHTEISKUNTA
Yhdenvertainen pelastuspalvelujen saatavuus kaikkialla Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja riittävä ruotsinkielinen henkilökunta pelastuspalveluissa ovat turvallisuudellemme elintärkeitä tekijöitä. Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta sekä
vapaaehtoinen meripelastustoiminta ovat tärkeitä, ja niillä on keskeinen merkitys
Suomen pelastuspalvelujen turvaamisessa. Pelastustoimen riittävät resurssit on
turvattava.
RKP tekee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työtä sen eteen:
•
että pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhoidon välinen yhteistyö sujuvoituu
•
että sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisten meripelastajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan yhdenvertaisten pelastuspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi
•
että pelastustoimen henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisevään
toimintaan tehdään panostuksia, jotta henkilöstö voi tehdä työtään turvallisesti
•
että sekä suomen että ruotsin kielen taitoisen henkilökunnan rekrytointiin
panostetaan erityisesti
•
ettei hälytysajoneuvojen määrää vähennetä.

