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Stöd och respekt för 
närståendevårdarna

Närståendevården är i Finland en väsentlig del av   
social- och hälsovårdsservicen. Det är beklagligt att 
man inte på riktigt erkänner dess nationalekonomiska 

betydelse. Enligt utredningar hjälper cirka en miljon finländare 
sina närstående regelbundet. 

På denna tidnings sidor funderar Pirkko Työläjärvi, som jag 
värderar högt närståendevården och dess många ansikten. 
Det är viktigt att närståendevårdarna orkar i sitt krävande och 
viktiga arbete. Många av dem är äldre som vårdar sin åldrande 
maka eller make, eller någon annan närstående.

Vi måste se till att närståendevårdarna orkar genom att 
möjliggöra tillräckliga stödfunktioner, som  exempelvis 
möjligheterna till lediga dagar. Vikarier i närståendevården och 
tillfälliga vårdplatser bör bli tillgängliga för alla närstående-
vårdare.

Från början av år 2023 överförs besluten om närstående-
vård från kommunerna till välfärdsområdena. Det bör ses 
som en möjlighet för ett långsiktigt utvecklingsarbete inom 
närståendevården, ökad jämlikhet och större möjligheter att 
finna nya vägar att stöda närståendevården.

Jag anser exempelvis att det är en intressant tanke att man 
kunde pröva olika modeller och tankar inom ett område i liten 
skala. Lyckade försök kunde breddas att omfatta hela området

Vaikka omaishoito on vain yksi osa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden suuressa kokonaisuudessa, näen sen 
kokoaan suurempana mahdollisuutena osana palveluvalikkoa.

Närståendevården borde ses som en del av lösningen på 
arbetskraftsbristen i vårdbranschen. Men det förutsätter 
emellertid tydliga förbättringar av närståendevårdarnas 
ställning och stödet till dem. Dessutom bör närstående-
vårdarna tas in som partners vid sidan om hem- och 
institutionsvården. Också av arbetsgivarna krävs flexibilitet  
då man ska kombinera förvärvsarbete och närståendevård.

Utvecklandet av närståendevården är vid sidan om en 
mänsklig också en ekonomisk fråga. Vi ska lära oss vilka 
åtgärder vi kan vidta som möjliggör att närståendevårdarna 
orkar bättre och se till att de nås av de stödfunktioner de 
behöver.

Det är klart att närståendevården är en betydande resurs i 
det finländska samhället. Vad gäller vår social- och hälso-
vårdsservice väntar en allt högre räkning såvida vi inte 
erkänner och vidkänns detta faktum. Tyngre service behövs 
inte i lika hög grad om vi på ett bättre sätt stöder 
närståendevården.

För att uppnå det målet bör vi uppdatera strategin och 
aktionsplanen för den nationella närståendevården. Den 
senaste strategin daterar sig till år 2014.

Låt oss lyfta närståendevården till det värde den förtjänar. 
Jag hoppas att också pensionstagarförbundens intresse-
organisation Eetu ska delta i den kampanjen. Närstående-
vården bör bli en av topprioriteringarna i Eetus intresse-
bevakning .

Pensionstagarförbunden måste också förena sina krafter 
och påverkningsmöjligheter på landskapsnivå och sträva efter 
att påverka beslutsfattarna i sina egna välfärdsområden för att 
höja uppskattningen av närståendevården och förbättra dess 
verksamhetsmöjligheter.

Anna hyvän
tuottaa

Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi, 
vakaaksi sijoituskohteeksi osuuskunnan jäsenille. Vuosittainen tuottotavoite

on 3,5%. Sijoittamalla osuuskuntaan sijoitat myös yhteiskuntaan.

Osuuskunta Tradeka laski 7.1.2020 liikkeelle tuotto-osuuksia 18 miljoonan euron arvosta. Kerätyt varat siirretään Tradeka-Yhtiöt Oy:lle käytettäväksi
yhtiölle vahvistetun strategian mukaisten omistuskategorioiden sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin. Tradekan tuotto-osuusanti jatkuu, kunnes kaikki

tuotto-osuudet on merkitty ellei antia tätä ennen keskeytetä. Tradekan tuotto-osuuksia voivat merkitä osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet
ja yhteisöjäsenet 1–500 kappaletta eli 100–50 000 euron arvosta huomioiden myös 2019 merkityt tuotto-osuudet. Tradekan tuotto-osuusmerkintää
harkitsevan jäsenen tulee huomioida, että tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin. Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn

sijoituksen menettämisestä kokonaan tai osittain. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta päätetään vuosittain ja tuottotavoitetta voidaan muuttaa.
Korkoa 7.1.2020 alkaneessa annissa merkityille tuotto-osuuksille maksettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021 ja seuraavan kerran korkoa voidaan maksaa

keväällä 2022 pidettävän osuuskunnan edustajiston kokouksen jälkeen.

3,5%
tuotto-
 tavoite

Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on mahdollisuus hyötyä oman osuuskunnan liiketoiminnan
tuloksesta. Tuotto-osuuksien tuottotavoite on 3,5 %. Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja 

osuuskunnan jäsen voi merkitä niitä 1–500 kappaletta eli enintään 50 000 euron arvosta huomioiden 
aikaisemmassa annissa tehdyt merkinnät. Tuotto-osuuksia voi merkitä kertasijoituksena tai erissä.
Minimi kertamerkintä on 100 €. Vuosina 2020 ja 2021 tuotto-osuuksille on maksettu edustajiston
päätöksellä tuottotavoitteen mukainen 3,5 % korko. Huomaathan, että tuotto-osuuden historiallinen

kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Tradekan tuotto-osuusesitteen, annin ehdot ja lisätiedot sekä ohjeet
merkintähakemuksen tekemiseksi löytyvät Tradekan verkkosivuilta osoitteesta

tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuus

Tuotto-osuuksien merkintä oma.tradeka.fi
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