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Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry on vuonna 2008 perustettu puolueisiin
sitoutumaton, valtakunnallinen, suomen- ja ruotsinkielinen kansalaisjärjestö.
1. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
1.1. Ikäihmisten kuntoutus, hoiva, hoito ja palveluasuminen
Ikäihmisten hyvinvoinnin, arvokkaan vanhuuden ja hoivapalvelujen riittävyyden kannalta on
ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla kehittämistyön tasoilla panostetaan vanhusten terveyden ja
toimintakyvyn edistämiseen. Kuntoutukseen panostaminen on tässä ratkaisevaa, jotta omatoiminen
selviytyminen jatkuisi mahdollisimman pitkään, myös hoivakodeissa.
Vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa on hoivan laatu ensisijaista.
Palvelurakennusten luonne on muuttumassa. Palveluasunnot ovat osa keskustan
palvelujärjestelmää. Kyse ei ole enää pelkästään vanhusten asumismiseen tarkoitetuista
rakennuksista vaan alueen palvelukeskuksista., jotka tarjoavat kuntoiluun ja virkistykseen liittyviä
tiloja sekä asukkaiden että lähiympäristön käyttöön. Asuntojen tulee olla normaalikokoisia yksiöitä
tai kaksioita. Rakennuksiin tulee liittyä suljettu piha, jonne on vapaa pääsy. Vanhusten
asuntotarpeen loppuessa tiloja voidaan käyttää sellaisenaan aikuisväestön asumiseen.
Vanhuspalvelulakiin tulee sisällyttää asumisen tilanormit, sillä osa nykyisistä laitoksista on niin
ahtaita, että ne pakottavat makaamaan vuoteessa ja siten lyhentävät elämää. Vanhusten
ulkoileminen on myös keskeistä kunnon ja mielialan kannalta. Vanhuspalvelulakiin tulee kirjata
myös oikeus ulkoiluun.
Kotihoidossa tarvitaan tavanomaisia arkielämän palveluja terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi.
Tavoitteiden edistämiseksi järjestetään tapahtumia ja tempauksia.
1.2. Asuminen
Ikäihmiset varautuvat vanhuuteen muuttamalla harvaan asutuilta alueilta taajamiin. Tämä saa
monen tuntemaan itsensä yksinäiseksi. Iäkkäiden yksinäisyys on kasautunut kaupunkien
kerrostaloihin. Muut ikääntyvän väestön asumisen ongelmat liittyvät usein asuntojen
esteettömyyteen, asukkaiden pienituloisuuteen, vuokra-asuntopulaan ja vanhojen omistusasuntojen
korjaushaasteisiin. Asumiskustannukset nousevat helposti liian korkeiksi eläkkeensaajille.
Ikäihmisten asumisratkaisuissa tulee lähtökohtana olla yksinäisyyden vähentäminen ja
yhteisöllisyyden lisääminen eri tavoin. Palvelujen läheisyys, palvelukorttelit, asukasisännöinti
senioritaloissa. Kasvukeskuksissa tulee lisätä edullisia vuokra-asuntoja ja ASOasumisoikeusasuntoja. Niitä rakennettaessa pitää ottaa huomioon yhteisöllisyyden tavoitteet.
Yhteisöllisyyttä tukeva asuminen edellyttää paitsi tiloja myös henkilöresursseja.
Senioriliikkeen kanta on, että yhteiskunnan rahoitustukea saavat suuret rakennuttajayhtiöt pitäisi
velvoittaa toteuttamaan suunnitelmissaan asukkaiden yhteisöllisyyttä tukevia tilaratkaisuja.
Senioriliike järjestää seminaarin asumisesta teemalla Eläkkeensaajien asuminen.
1.3. Vanhusasiamiehen virka
Hallitusohjelma sisältää vanhusasiavaltuutetun viran perustamisen, joka on ollut Senioriliikkeen
tavoitteena toiminnan alusta alkaen. Viran perustamisen toteutumista edistetään käymällä
keskusteluja asiasta vastaavan ministerin kanssa ja julkaisemalla kannanottoja.
2. ELÄKELÄISTEN TOIMEENTULO
2.1. Työeläkeindeksi
Senioriliike toimii edelleen aktiivisesti taitetun indeksin palauttamiseksi 50/50 indeksiksi.
Kimmo Kiljunen ja Sari Tanus ovat tehneet eduskunta-aloitteen asiasta. Aloitteen kannatuksen
edistämiseksi kampanjoidaan eri medioissa ja yleisötapahtumissa.
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2.2.Eläketuloverotus
Eläkkeiden verotus on ristiriidassa perustuslain kanssa ja kyseessä on selkeä ikäsyrjintä.
Palkansaaja maksaa tulostaan työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksua. Nämä veroluonteiset maksut
eläkeläisten tuloissa tulkitaan veroksi, jolloin nettoansio sekä työ- että eläketulosta saadaan
näyttämään suunnilleen yhtä suurilta. Solidaarisuusverossa työ- ja eläketuloa kohdellaan toisistaan
eroavasti.” Raippavero” maksetaan myös itse säästetystä lisäeläkkeestä. Senioriliike pyrkii
vaikuttamaan verotuksen epäoikeudenmukaisuuksien ja jopa laittomuuksien korjaamiseen
vaikuttamalla päätöksentekijöihin.
2.1. Työeläkeyhtiöt ja eläkevarojen käyttö
Suomessa on 4 suurta yksityistä eläkeyhtiötä (Varma, Ilmarinen, Elo, ja Veritas). Kaikki yhtiöt
tekevät samaa lakisääteistä tehtävää. Yhtiöt kilpailevat keskenään mm. maksamalla
asiakaspalautuksia. Julkisen alan eläkkeiden hoidosta vastaavat Keva ja Valtion eläkerahasto.
Yksityiset eläkeyhtiöt käyttävät hallinnollisiin toimintoihin n. 500 milj. euroa vuodessa.
Hallintokulujen lisäksi eläkeyhtiöt käyttivät vuonna 2017 1,4 miljardia euroa ulkopuolisilta
sijoitusyhtiöltä ostamiinsa palveluihin ja sijoituskulut olivat kokonaisuudessaan 1,6 miljardia euroa.
Kilpaillessaan asiakkaista yhtiöt käyttävät kymmeniä miljoonia euroja maksamalla
työhyvinvointirahaa ja yksittäistapauksissa jopa satoja miljoonia euroja kilpaillessaan uusista
asiakkaisista. Senioriliikkeen tavoitteena on ajaa yksityisten eläkeyhtiöiden yhdistämistä ja
toiminnan tehostamista siten, että Suomessa olisi yksi yksityisen sektorin työeläkeyhtiö. Näitä
teemoja tuodaan esille seminaareissa ja Seniorilehdessä.
Työeläkelakeja muutetaan noin viiden vuoden välein ja muutoksia valmistellaan kolmikannassa –
Suomen hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken. Senioriliikkeen tavoitteena on
saada eläkeläisjärjestöjen edustus mukaan eläkelakien valmistelutyöhön.
2.2. Ikääntyvät työelämäsä
Ikääntyneiden työhön osallistuminen on Suomessa selvästi alhaisempaa kuin muissa pohjoismaissa.
Työmarkkinoilla esiintyy laajalti ikään perustuvaa syrjintää. Senioriliike pitää tärkeänä
kaikenlaisen, myös ikään perustuvan syrjinnän ehkäisemistä. Senioriliikkeen mielestä on syytä
kehittää ja luoda nykyistä joustavammat työmarkkinat myös osaaville, työkykyisille ikäihmisille.
3. JÄRJESTÖTOIMINTA
3.1. Seniori-seminaarit
Seniori-Seminaari –sarjaa jatketaan ajankohtaisilla hyvinvointi- ja eläketeemoilla eri
yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhtenä teemana on Vanhuus ja aivotutkimus –seminaarisarja, joka
järjestetään yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Kolmen seminaarin sarjaa varten on haettu
avustusta STEA:lta.
3.2. Kuntien vanhusneuvostot
Kuntien vanhusneuvostojen valintakriteerit ja valintatapa vaihtelevat kunnittain.
Vanhusneuvostojen edustavuutta tulisi laventaa, jotta neuvostot kattaisivat monipuolisesti kunnan
ikäihmisten järjestöt. Senioriliike esittää, että kuntien valtuustojen kokouksissa vanhusneuvostojen
edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus ikäihmisiä koskevien asioita käsiteltäessä.
3.3. Aluetoiminta
Aluetoimintaa aktivoidaan kehittämällä yhteyshenkilöiden verkosto, joka järjestää tilaisuuksia ja
Seniorilehden jakelun. Senioriseminaarit järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyöverkoston
luomiseksi. Yhteistyötä tehdään vanhusneuvostojen kanssa.
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3.4. Tiedotus ja julkaisutoiminta
Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista jäsentiedotteilla, verkkosivuilla ja Facebook -sivujen
välityksellä. Vuoden aikana julkaistaan kaksi Suomen Seniorilehteä, joiden jakeluun laaditaan
suunnitelma ja nimetään jakeluvastaavat.
3.5. Toimisto
Vapaaehtoiset ovat vuosien ajan hoitaneet järjestön toimistotyöt kiitettävällä tavalla. Jäsenistön
palvelun kehittämiseksi ja toimistorutiinien hoitamiseksi pyritään hankkimaan toimistotyöntekijä
palkkatuella.
3.6. Verkottuminen ja kumppanien hankkiminen
Senioriliike pyrkii toimimaan yhteistyössä saman tyyppisiin tavoitteisiin tähtäävien toimijoiden
kanssa. Setlementtitoiminta, johon liittyy eri puolilla Suomea myös senioritoimintaa, on
luonnollinen kumppani. Jatketaan yhteistyötä Valtaa Vanhuus- verkostossa ja eri
vanhusneuvostojen kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. seminaarien järjestämisessä.
3.7. Jäsenhankinta
Jäsenhankintaan panostetaan ja sitä tehdään lehden kautta ja erilaisissa tilaisuuksissa ja internetissä.
3.8. Talous ja varainhankinta
Senioriliikkeen talous perustuu jäsenmaksuihin. Muita tuloja hankitaan tarjoamalla yrityksille
mahdollisuutta mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan lehdessä. STEA:lta haetaan projektiavustusta.
www.senioriliike.fi

