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En järndos av åsikter 
bland 55–84-åringar

Intresseorganisationen för sex nationella pensionstagar-
förvund, EETU rf:s viktigaste uppgift sedan grundandet har 
varit att påverka för att förbättra de äldres levnadsvillkor.  

För att lyckas med det har förutsättningen varit en tillgång till 
aktuell information om målgruppens åsikter. Därför har EETU 
med tre års mellanrum, sedan år 2007 genomfört På tröskeln 
till morgondagen-enkäten.

I september offentliggjordes den sjätte undersökningen. 
Forskningsinstitutet Kantar Public genomförde undersökningen 
På tröskeln till morgondagen 2022 om framtidsutsikterna bland 
55–84-åringar. Undersökningsmaterialet insamlades som en 
brevenkät i april-maj 2022. Antalet svar blev 965.

I undersökningen granskas bl.a hur målgruppen förhåller 
sig till pensionstagarorganisationerna, deras pensionssystem 
och de kretsar som påverkar det. Deltagarna tillfrågades också 
om deras intresse av att arbeta som pensionärer, om hur nöjda 
de är med sina liv och påverkningsmöjligheter samt om hur de 
fungerar på nätet.

På tröskeln till morgondagen 2022-enkäten presenteras på 
vår tidnings nyhetssidor. Men jag vill ändå i det här samman-
hanget ta upp ett par sakhelheter. 

I undersökningen tog man reda på vilka de viktigaste 
frågorna är som pensionstagarorganisationerna bör fokusera 
på. Att trygga social- och hälsovårdsservice för seniorerna ses 
fortsättningsvis som en sådan. Sammantaget 60 procent av 
dem som deltog i undersökningen tog upp den frågan som en 
bland de tre mest centrala uppgifterna.

En skattesänkning för pensionstagarna och tryggandet av 
pensionsförmånerna är enligt 55–85-åringarna de två andra 
viktigaste uppgifterna för pensionstagarorganisationerna i 
fortsättningen.

Av deltagarna frågades vilka de största problemen för 
seniorerna i dagens Finland är. De låga pensionerna var den 
fråga som mest bekymrade. Social- och hälsovårdens 
tillgänglighet är det näststörsta problemet. På tredje plats 
bland problemen nämnde enkätdeltagarna ensamheten.

Då ovanstående problem ska korrigeras kan man tala om 
en verksamhet på tre nivåer för pensionstagarorganisationerna. 
I bekämpningen av fattigdomen bland pensionstagarna blir 
förbundens centralförvaltnings roll viktig. Efter att regionala 
välfärdsområden har grundats riktas blickarna, då det gäller att 
förbättra social och hälsovårdens tillgänglighet mot pensions-
tagarorganisationernas kretsstyrelser. De lokala föreningarna 
har de bästa möjligheterna att bekämpa ensamheten bland 
sina medlemmar. Det finns utmaningar. Nu gäller det för alla 
de ovannämnda nivåerna att visa vad de kan.


