
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
1. Utarbeta ett program för att minska fattigdomen bland 

pensionärer  
Finland måste äntligen utarbeta ett program för bekämpning av fattigdom bland pensionärer 
och i det arbetet bör pensionärsorganisationerna involveras. En central del av programmet 
ska vara en kännbar nivåhöjning av folkpensionerna. Åtgärder som verkligen förbättrar 
situationen för personer med låga pensioner bör vidtas. Med tanke på pensionärernas 
försörjning är även service och tjänster viktiga, deras tillgänglighet och åtkomlighet samt pris 
och prisnivå.  

2. Pensionärernas beskattning skall vara på samma nivå som 
löntagarnas  
Pensionärernas beskattning bör i snabb takt sänkas till samma nivå som löntagarnas. Vi 
förutsätter att pensionstagarnas beskattning, efter den skattefria pensionsinkomsten, inte får 
vara strängare än beskattningen av löneinkomster, och att man inte tolkar 
arbetspensionsförsäkringsavgifterna som arbetstagarna betalar som skatt då en 
skattejämförelse utförs. 

3. Stöd möjligheten att bo hemma  
Bostadspolitiken bör utvecklas utgående från principerna om tillgänglighet och 
åldersvänlighet. Behovet av tillgängliga bostäder växer stadigt. Staten ska främja mångsidiga 
boendelösningar för de äldre och vi föreslår att inrättandet av ett nytt stödsystem, måste 
utredas som möjliggör för äldre personer att flytta till kommuncentra närmare tjänster och 
service. 

4. Hushållsavdraget bör utvecklas för att stöda möjligheter att bo 
hemma 
Pensionärer med låga inkomster har för tillfället inte möjligheter att använda sig av 
hushållsavdrag på grund av att den dras av från skatt. För dessa pensionärer bör man skapa 
ett ekonomiskt stöd, som i princip skulle motsvara hushållsavdraget, men 
skattemässingskulle utgöra ett nettobelopp. En inbyggd orättvisa i systemet är även att ett 
par får dubbelt högre avdrag än en ensamboende. 

Genom att utveckla systemet förbättrar vi möjligheterna för pensionärer med låga pensioner 
att välja tjänster och service som förbättrar deras välfärd och samtidigt ökar deras köpkraft. 
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Det här stöder det allmänna målet att äldre personer ska kunna bo hemma så länge som 
möjligt. Dessutom skulle en utvidgning av systemet också skapa fler arbetsplatser i vårt land. 

5. Vi ska garantera tillräcklig vårdservice 
Vi behöver mer pengar och personal i äldreomsorgen. För de äldre är det betydelsefullt att 
ha en social- och hälsovårdsservice på nära håll som erbjuds i rätt tid, är tillräcklig, av hög 
kvalitet och erbjuds till ett rimligt pris. Alla ska få den service de behöver i enlighet med 
individuella behov. det skall inte vara beroende av vilket utbud serviceproducenten erbjuder, 
personernas socioekonomiska ställning, ekonomiska situation eller bostadsort. 

Social- och hälsovården bör särskilt stöda dem som behöver flera former av tjänster och 
service och dem som har det sämre ställt. Det förutsätter goda och smidiga vård- och 
servicekedjor, klara direktiv, ett problemfritt samarbete mellan social- och hälsovårdens 
aktörer och starka insatser på basnivån. Vård- och servicekedjornas funktionsduglighet bör vi 
värna om så, att människor som behöver hjälp och stöd inte hamnar i kläm mellan olika 
aktörer utan att få den hjälp de behöver. 

6. Värdera arbetet som närståendevårdarna utför 
Det lönar sig att investera i närståendevården vilket innebär betydande inbesparingar för 
samhället. Det viktiga arbete som närståendevårdarna utför bör möjliggöras i olika 
livssituationer och vi måste erbjuda nödvändigt stöd, tillräckliga arvoden och fritid för att de 
ska orka i sitt arbete. Praxis bör förenhetligas i hela landet. Närståendevårdarnas arvoden 
och andra förmåner bör harmoniseras i alla välfärdsområden. Arvoden och andra förmåner 
bör höjas till den högsta nivån som utbetalas i områdets kommuner. 

7. Slå samman avgiftstaken  
De äldre är oftare än andra medborgare klienter hos social- och hälsovården. Särskilt kroniska 
sjukdomar föranleder också betydande extra kostnader för pensionärerna, av vilka många är 
låginkomsttagare. 

År 2022 hade vi tre olika avgiftstak i bruk: avgiftstak för service (692 euro), mediciner (592,16 
euro), och FPA-resor (300 euro). Sammantaget 1584,16 euro. Service-, rese- och 
medicinkostnadstaken bör sammanslås till ett enda kostnadstak, vars nivå inte bör vara 
högre än garantipensionen per månad. 

8. Trygga de äldres rätt till rehabilitering  
Vi behöver en rehabiliteringsgaranti i Finland, som garanterar att man i tid får rehabilitering 
som är effektiv. Att hitta den mest lämpliga servicehelheten förutsätter samarbete mellan 
social- och hälsovårdstjänsterna, kommunerna, FPA, organisationerna och 
rehabiliteringsföretagen. 

De äldre medborgarnas rätt till rehabilitering ska tryggas. En effektiv rehabilitering ökar 
funktionsförmågan och delaktigheten samt minskar behovet av annan service och andra 
förmåner, såsom boende- och omsorgsservice eller utkomststöd. Rehabilitering är en 
livsviktig del av vårdkedjan i social- och hälsovården för de äldre. Den förebygger också 
effektivt mänskliga och ekonomiska förluster. 

9. Äldreombudsmän till välfärdsområdena  
I statsbudgeten bör välfärdsområdena beviljas öronmärkta medel för att skapa 
äldreombudsmannatjänster. Äldreombudsmannens uppgifter skulle bestå i att följa upp 



 
 
 

 
 

arbetet för att främja hälsa och välfärd för de äldre, servicens tillgänglighet, kvalitetskontroll 
samt rapportering. Uppgifterna skulle även omfatta rådgivning och hjälp med att hitta till 
lämpliga tjänster och service. 

Äldreombudsmannen skulle arbeta i nära samarbete med kommunernas och 
välfärdsområdenas äldreråd samt med de organisationer i området som representerar de 
äldre. Dessutom bör samarbete ske med den nationella äldreombudsmannen, som inledde 
sitt arbete i januari 2022. 

10. Jämlikt bemötande ska vara en självklarhet 
I undersökningen På tröskeln till morgondagen, (som utfördes av Pensionärsförbundens 
intresseorganisation PIO) framgick att en majoritet (57%) av medborgarna i åldern 55–84 år 
anser att de äldre nuförtiden behandlas som andra klassens medborgare. En ännu större 
andel (71 %) anser att det i vårt samhälle förekommer åldersdiskriminering.  

Bedömningen av ålderseffekterna bör utvidgas att gälla beredningen av alla beslut i 
lagstiftningen och samhället som berör de äldre. För att stärka den rättsliga grunden bör 
Finland också förbinda sig att främja arbetet med en FN konvention om äldre personers 
mänskliga rättigheter. 
Håll alla med i den digitala utvecklingen 

De äldre bör tryggas rådgivning och stöd i hanteringen av digital service. Ansvaret måste här 
ligga hos myndigheterna. Organisationernas frivilliga kan inte ensamma ansvara för 
vägledningen gällande nättjänster eller hur behövlig utrustning skall användas. De som inte 
kan utnyttja de alternativ som digitaliseringen medför bör garanteras möjlighet till personlig 
kontakt och vägledning. 
Ta de äldre i beaktande i klimatarbetet 

Att bekämpa klimatförändringen är nödvändigt. Övergången måste emellertid ske så att man 
tar de äldres situation i beaktande. De äldre har i medeltal lägre inkomster än resten av 
befolkningen och det kan vara svårt för dem att anpassa sig till förändringar. 

Investeringar i kollektivtrafik och utbyggnad av infrastruktur är god klimatpolitik ur de äldres 
synvinkel. De äldres möjligheter att röra sig till ett förmånligt pris i kollektivtrafiken över hela 
landet bör tryggas. 

Vi ska stöda hemmen, service-enheterna och de offentliga utrymmena för att förändra deras 
energisystem i en klimatvänlig riktning. Ett hushållsstöd för låginkomsttagare som motsvarar 
hushållsavdrag i beskattningen bör införas bland annat för att stöda förändringsarbetet. 

11.  Mot en ålders- och minnesvänlig boendegemenskap 
För närvarande räknar man med att uppemot 300 000 personer lider av någon slags 
minnessjukdom. Enligt prognoserna kommer andelen minnessjuka att åtminstone fördubblas 
före år 2050. Social- och hälsovårdens resurser och metoderna i vården och omsorgen kan på 
inget sätt möta det ökande servicebehov som minnessjukdomarna föranleder. Vi måste finna 
nya metoder. Svaret är en ålders- och minnesvänlig boendegemenskap. 

En minnesvänlig boendegemenskap består av ett servicehus för äldre personer, omgivet av 
olika slags bostadshus, samt tjänster som t.ex. frisersalong, matbutik, café, ett litet bibliotek 
och informationsdisk osv. Det centrala är att det i boendegemenskapen finns en gemensam 
mötesplats, en aktivitetsstuga eller dylikt. 



 
 
 

 
 

Det är ändamålsenligt att det gemensamma utrymmet ligger i anslutning till servicehuset. Så 
möjliggör vi att även de personer som mår sämre kan ta del av gemenskapens verksamhet. 
Det är viktigt att inte utesluta någon. Om en liten hälsovårdscentral, ett läkemedelsförråd 
eller ett litet apotek placeras i servicecentret blir det en del av vardagen och en normal 
verksamhet för gemenskapens medlemmar att besöka servicehuset. 

 
 

Använd din rösträtt 2.4.2023 
Förhandsröstning i hemlandet 22 – 28.3.2023 

Förhandsröstning utomlands 22 – 25.3.2023 
 

 

Vad är Pensionstagarnas Centralförbund? 

Pensionstagarnas Centralförbund rf PCF är en partipolitiskt obunden organisation vars uppgift som 
riksomfattande centralorganisation för sina medlemmar är att fungera som en intressebevakare för 

pensionstagarna för att förverkliga social och ekonomisk rättvisa. 

PCF skapar förutsättningar för social samvaro för sina medlemmar, uppmuntrar dem till att ständigt 
utvecklas genom hela livet och erbjuder möjligheter till mångsidig kultur- och fritidsverksamhet. PCF 

strävar efter att bl.a. avskaffa fattigdom bland pensionärer och minska åldersdiskriminering samt 
motverka den ökande ensamheten bland de äldre. 

Vi står alltid på den svagare sida. 

I Pensionstagarnas Centralförbunds medlemsorganisationers lokalverksamhet kan du finna ett eget 
sammanhang där du kan idka fritidsverksamhet, träffa nya vänner, lära dig nytt och delta. I ett aktivt 

gäng har du också möjligheter att påverka din egen och andra äldre personers välfärd i vardagen. 
Genom att delta i PCF:s verksamhet kan du göra din egen kommun och Finland till ett vänligare 

samhälle för äldre människor att leva i. 
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