SDP heaolupiirkonna valimiste programmi kokkuvõte

Heaolu järgmine samm
Soome lugu on lugu väikesest ja vaesest riigist üheks maailma kõige edukamaks ühiskonnaks, kus elavad
maailma kõige õnnelikumad inimesed. See lugu toetub tugevale heaoluriigile, mis on võimaldanud oskuste,
innovatsioonide ja jõukuse teket. See on lugu usaldusest, püüdlusest võrdõiguslikkuse ja igaühe õiguse poole
mõjutada oma elu ja ühiskonda.
Sotsiaaldemokraadid on ehitanud soome heaolu juba üle 120 aasta. Meie jaoks sünnib heaolu toimivast
argipäevast, usaldusväärsetest teenustest, ühiskonna avatusest ja demokraatlikkusest. Sellest, et kõiki
kaasatakse.
Toimiv argipäev tagab hea elu. See eeldab usaldust selles suhtes, et ühiskond toetab meid kõiki, et vajaduse
korral saame ravi, saame tuge ja kaitset. Heaoluriik loob Soome elanikele turvavõrgustiku, mis on tugev nii
argielus kui ka kriiside ajal.
Rikkus ja heaolu ei jagune siiski ühtlaselt. Heaolu erinevused on aastate jooksul hakanud uuesti süvenema.
Kõik sündivad lapsed, hooldust vajavad vanurid või abi otsivad tööealised ei ole võrdsel positsioonil. Seetõttu
oleme läbi viimas sotsiaal- ja tervishoiuala uuendust. Rohkem kui aastakümne vältel tehtud töö järel saab
uuendus teoks ja 2023. aasta alguses alustavad tegevust heaolupiirkonnad. Uuendus on oluline seetõttu, et
igaühe võrdne õigus heaolule oleks teostatav kogu Soomes.
Meile, sotsiaaldemokraatidele, on võrdsed, kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused meie rahva edukuse võti
ka tulevikus. Võrdne heaolu loob ühiskondlikku usaldust, turvalisust ja ühiskonna toimivust. Kõigil meil on
õigus kvaliteetsetele sotsiaal- ja tervishoiuteenustele ja päästetegevusele elukohast sõltumata ja mõlemas
riigikeeles.
Teenused peavad olema kättesaadavad siis, kui neid vajatakse, piisavalt lihtsalt ja piisavalt lähedal.
Sotsiaaldemokraadid soovivad, et kõik Soome elanikud saaks olla kindlad selles, et kiirabi või päästekomando
jõuab vajaduse korral kiiresti kohale, ravile pääseb lühikese aja jooksul nii kõhuvalu kui ka vaimse tervise
probleemidega ning et abi ja hea nõu oleks saadaval siis, kui seda vaja on.
2022. aasta jaanuaris korraldatavad esimesed heaoluringkondade valimised on väga olulised, sest nende
käigus valitavad volikogud loovad heaolupiirkondadele tegevuse aluse ja tulevase suuna. Esimesed volikogud
otsustavad nii teenustevõrgu, teenuste sisu kui ka töötajate positsiooni ja kaasamise üle.
-

Sanna Marin, SDP esimees

Sotsiaaldemokraadid tegutsevad kõigis heaolupiirkondades selle nimel, et sotsiaal- ja tervishoiuteenused
paraneks. Me soovime, et Soome elanikud oleks võrdsemad, tervemad ja meil kõigil läheks paremini.

SDP eesmärgid Soome kõigis heaolupiirkondades
1. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus paraneb Teenused asuvad ühes kohas ja toimivad
kompaktselt. Teeninduspunkte on piisavalt ja need asuvad heade ühendusteede juures. Klienditasu ei saa
olla takistus abi saamisele ning pikemas perspektiivis üldtervishoiu klienditasusid vähendatakse või need
kaotatakse üldse. Soovime tagada tõhusad ja toimivad teenused, mis vastavad personaalsetele
vajadustele. Erinevad organisatsioonid ja ettevõtte täiendavad teenusepakkumist.
2. Tagatakse õigeaegne ravi Heaolupiirkondades võetakse kasutusele ravigarantii, mis hõlmab nii
üldtervishoidu ja vaimse tervise teenuseid kui ka suutervishoidu.
3. Tugevdatakse ppersonali positsiooni ja heaolu Kvaliteetseid teenuseid ja ravigarantiid on võimalik ellu
viia oskusliku ja end hästi tundva personali abil. Kõigis heaolupiirkondades arendatakse juhtimist ja
luuakse oma töö mõjutamise tavad ning parandatakse tööolusid ja antakse võimalus tööoskuste
arendamiseks. Ka töötajate puudusega tuleb aktiivselt tegeleda.
4. Tagatakse hea eakate hooldus Personaalsed teenused on aluseks teenusevajaduse hindamisele ja hea
hooldus tagatakse piisava töötajate hulga, mitmekesiste oskuste ja selgelt kokku lepitud tööülesannete
struktuuri abil. Piisav töötajate hulk tuleb lisaks hooldekodudele tagada ka koduhoolduse alal. Koju
suunatavaid teenuseid tuleb mitmekesistada, päevategevust tuleb laiendada suuremale hulgale inimestele
ja teenused peavad abistama omaste tehtavat hooldust.
5. Parandatakse ennetavaid, tasuta ja lihtsa kättesaadavusega pereteenuseid Laste ja peredega seotud
teenustest moodustatakse toimiv multidistsiplinaarne tervik, mis toetab lapsi, noori ja peresid nende
argielus. Lastega perede koduteenuseid laiendatakse. Laste sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid tuleb kõigile
kättesaadavalt pakkuda ka koolides ja õppeasutustes. Lastekaitse jaoks luuakse tõhusaid teenusepakette.
6. Teenused kavandatakse ja arendatakse kasutajate vaatenurgast ja neid ära kuulates.
Ajabroneerimissüsteemid, kontaktivõtud ja nõustamine peavad olema lihtsad ja kiired. Teenuseid peab
saama kasutada ka õhtuti ja nädalalõppudel. Kvaliteeti mõõdetakse ka kasutajakogemuse põhjal.
7. Võimaldatakse uute tehnoloogiate kasutuselevõttu Digitaliseerimist ja uue tehnoloogia kasutuselevõttu
tuleb edendada nii, et teenuste kvaliteet ja kasutatavus ning takistamatus paranevad. Füüsilised teenused
jäävad digitaalsete kõrvale ales, et igaüks võiks saada talle sobivas vormis teenuseid.
8. Tagatakse päästetegevuse ning sotsiaal- ja tervishoiuala tihe omavaheline koostöö eriti esmase ravi
osas. Heaolupiirkondadesse tuleb palgata piisavalt päästeala spetsialiste. Töötajaid tuleb ära kuulata ja
tagada nende kvalifikatsiooni hoidmine ja arendamine. Vabatahtlike päästekomandode positsiooni tuleb
uuenduse käigus parandada.
Heaolupiirkondade demokraatlikult valitud ja vastutavad otsustajad määravad eesmärgid kogu piirkonna
hüvanguks. Valitud juhtkond ja volikogu vastutavad selle eest, et teenused vastavad elanike erinevatele
vajadustele.

