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Pensionärerna har en chans att avgöra valet  
 
Det finns snart 1,5 miljoner pensionärer i Finland, vilket är mer än 
en tredjedel av Finlands drygt fyra miljoner röstberättigade. Den 
här gruppens stöd kan avgöra riksdagsvalet. 
 
Pensionärerna är inte en enhetlig grupp, utan många olika 
faktorer inverkar på röstningsbesluten. Det finns dock vissa 
teman som förenar. Centrala mål för Pensionärerna rf är 
pensionärernas utkomst, likvärdiga social- och hälsovårdstjänster, samt att förebygga ensamheten 
bland äldre och motverka att äldre diskrimineras. 
 
Äldreservicen har kraftigt lyfts fram i samhällsdebatten. Det grundläggande problemet är att man 
inte velat öka anslagen och personalen, utan man har tvärtom sett tjänsterna som ett sparobjekt. 
Juha Sipiläs regering lyckades ta med målsättningar som sammanhänger med maktpolitik och 
hälsovårdsbusinessen i sitt eget hopkok till vårdreform, vilket ledde till en röra som till slut föll på 
grundlagsrelaterade problem. Nästa regerings sammansättning avgör vad det sedan byggs på 
vårdreformens ruiner. 
 
En reform av socialvården torde bli nästa regerings stora uppgift. Fattigdomen bland 
pensionärerna är fortsättningsvis ett stort problem i Finland. Samtidigt som folkpensionsindexet 
frysts har levnadskostnaderna stigit, framför allt boendekostnaderna och serviceavgifterna.  
 
Tillsammans med Pensionstagarnas Centralförbund PCF och Eläkeliitto frågade Pensionärerna rf 
kandidaterna i riksdagsvalet om deras åsikt om fattigdomen bland pensionärer. De allra flesta 
kandidaterna – oberoende av ålder – gav sitt stöd till ett program för att motverka fattigdomen 
bland pensionärer genom att höja folkpensionerna. 
 
En tredje omfattande helhet som nästa regering måste ta itu med är förberedelser inför 
klimatförändringen och ett stävjande av temperaturökningen. Detta krävde för en tid sedan också 
tusentals skolelever som strejkade för miljön. Många äldre människor delar de ungas oro. Fjolårets 
förlamande hetta är livsfarlig för åldringar om inte ventilationen i hemmen och på institutionerna 
är tillräcklig. 
 
Håller riksdagskandidaterna vad de lovat också efter valet? För fyra år sedan lovade man i 
riksdagsvalet att inte skära i utbildningen och grundtryggheten, men omedelbart efter valet 
gjordes massiva nedskärningar i utbildningen och folkpensionerna frystes. Om politikerna nu gör 
samma trick med sina löften som rör omsorgen och pensionerna behöver man inte längre undra 
över om medborgarnas tilltro till politiken rasar. 
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