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Inför valet lyssnar man  
till pensionstagarna,  
nu ska vi höja våra röster!

Riksdagsvalet närmar sig. Inför val är politikerna benägna 
att lyssna till vad som oroar väljarna.

Därför ska vi aktivt ta upp sådana vardagsfrågor som 
är viktiga för oss till diskussion. Det kan t ex. handla om frågor 
som rör utkomst och att klara sig. Vi måste också alla hela 
tiden orka kräva svar på våra frågor av partierna och 
kandidaterna.

Med enighet kan också vi pensionstagare påverka. Nu ska vi 
inte ställa oss på sidan om som åskådare. Låt oss hålla 
samman och höja våra röster!

I Finland måste vi snabbt få till stånd ett program för att 
bekämpa fattigdomen bland pensionstagarna. En central del av 
programmet bör utgöras av ordentliga nivåhöjningar av 
folkpensionen. Ställningen för pensionstagarna med lägre 
inkomster bör granskas i sin helhet. Med tanke på 
pensionstagarnas utkomst spelar även servicen, dess 
tillgänglighet och nåbarhet samt pris en betydande roll. 
Avgiftstak har likaså en betydelse för låginkomsttagarnas 
utkomst. Tre avgiftstak, för servicen – 692 euro, FPA-resor 300 
euro och mediciner 592 euro – borde slås ihop och den 
sammantagna summan halveras till att utgöra storleken på 
garantipensionen som utbetalas månatligen.

Nu verkar det som om  statsfinansieringen till 
välfärdsområdena skulle vara alldeles för liten med tanke på 
behoven. Under kommande år bör statsanslagen ökas så, att 
välfärdsområdena kan erbjuda den service som riksdagen 
utlovade då man fattade beslut om reformen. I annat fall står vi 
inför nedskärningar i service och/eller höjda klientavgifter.

Det lönar sig att investera i närståendevården och ger 
betydande inbesparingar för vårt samhälle. Nu krävs mod att 
inse närståendevårdens betydelse och möjligheter som en del 
av social- och hälsovårdsservicen

Närståendevårdarnas arbete bör möjliggöras för personer 
med olika levnadsvillkor och deras möjligheter att orka bör 
stödas med behövliga tjänster, tillräckliga ersättningar och 
ledigheter.

Vi ska trygga de äldres rättigheter till rehabilitering. Vi 
behöver en rehabiliteringsgaranti i Finland som garanterar 
rätten till rehabilitering inom en viss tidsperiod.

Systemet med hushållsavdrag bör reformeras. Ett 
självständigt boende för seniorer i sina egna hem bör stödas.

Pensionstagare med låga inkomster har för tillfället inga 
möjligheter att få hushållsavdrag, eftersom de inte har 
tillräckliga beskattningsbara inkomster att göra avdrag på. För 
de här pensionstagarna ska vi skapa ett ekonomiskt stöd vars 
principer och omfattning motsvarar hushållsavdraget.

Systemet med hushållsavdrag är ojämlikt också med tanke 
på hur många som bor i ett hushåll. Ett par får dubbelt mera 
avdrag på sina renoveringskostnader än en ensambende. Det 
här måste korrigeras.

Beskattningen av pensionsinkomster måste förnyas. 
Beskattningen av pensionsinkomster får inte vara strängare än 
beskattningen av löneinkomster, såsom det nu är fallet.

Jag önskar alla våra läsare en God Jul och en bättre morgondag.


