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Suomen Senioriliike Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry 
 
Toimintasuunnitelma 2023   
 

1. Ydinsanoma 
Senioriliike on senioreiden ääni arvokkaan elämän puolesta sen eri vaiheissa. 
 
Arvokas vanheneminen edellyttää riittävää toimeentuloa, hyvää hoivaa, hoitoa ja 
vireyttä vahvistavaa elinympäristöä. Ne edistävät myös sosiaalisesti 
oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. 
Riittävä toimeentulo tarkoittaa sellaista eläke- ja muuta turvaa, jolla tulee toimeen 
sekä verotuksellisesti kannustavaa työskentelyä eläkeläisenä. Oman henkisen ja 
fyysisen kunnon ylläpitäminen edellyttää asuinympäristöä, jossa pystyy 
liikkumaan ja toimimaan yhdessä muiden ihmisten kanssa.  
Hyvät kuntoutus-, terveys- sekä muut palvelut ovat olennainen osa senioreiden 
hyvää elämää. Alan ammatillisen osaamisen turvaamiseksi on hoiva- ja hoitoalan 
arvostusta ja palkkausta nostettava sekä uudistettava sosiaali- ja terveysalan 
rakenteita nykytarpeita vastaaviksi. 
 
2. Vuonna 2021 hyväksytyn strategian tavoitteista vuonna 2023 ovat 

keskeisiä seuraavat; 
 

Seniori-ikäisen väestön arvostuksen lisääminen vaikuttamalla yleiseen 
asenneilmapiiriin. Senioriliikkeen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen 
näkyvyyden lisääminen julkisilla esiintymisillä ja kannanotoilla.  
 

3. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vaalien alla tuodaan esille 
keskeiset Seniorien kannalta keskeiset teemat: 
 
Ikääntyneiden hoivaan lisää rahaa valtion budjettiin 
Senioreiden tarvitsemien sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja asumispalvelujen 
riittävyyden ja laadun edistäminen, kannanottojen tuominen keskusteluihin. 
Suomessa on viimeisten parin vuosikymmenen aikana ohjelmallisesti pyritty 
säästämään vuosittain vanhusten hoivaan kohdennetuista määrärahoista. 
Kotihoidon lisääminen ja ns. laitoshoidon vähentäminen on ollut 
päätöksentekijöiden tavoite. Toteutetun hoitopaikkojen vähentämisen 
seurauksena vanhuksia on jopa jätetty heitteille, kun henkilökuntaa ei ole 
ollut riittävästi. 
 
Suomen Senioriliike yhtyy useiden yliopistotutkijoiden, ammattiliittojen ja 
asiasta huolestuneiden kansalaisten käsitykseen, että vanhustenhoidon 
ongelmat eivät ole ratkaistavissa ilman olennaista lisärahoitusta asiaan. 
Tiedämme, että Suomessa on muihin Pohjoismaihin n. yhden miljardin euron 
vaje vanhushoivassa. Lisäpanostuksen aika on nyt. Väestön ikääntyminen lisää 
rahoituksen tarvetta voimakkaasti lähivuosina. Kun asioita ei nykytasoisella 
rahoituksella ole pystytty hoitamaan, on selvää, että kasvava hoivattavien 
määrä edellyttää poikkeuksellisen mittavaa lisärahoitusta. 
 
Omaishoito on paitsi inhimillisesti hieno asia, myös yhteiskunnan kannalta 
parempi vaihtoehto kuin kalliit laitoshoidot. Sopimuspohjaiset omaishoidot 
tulisi ottaa tärkeäksi osaksi ikäihmisten hoivapalveluja. Tässä tehdään 
yhteistyötä EETU:n ja Omaishoitajaliiton kanssa.  
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Ikäihmiset tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta olemassa olevista ja tarvittavista 
asumis- ja muista palveluista ja sosiaalietuuksista. Yhteiskunnan palveluveron 
monimutkaisuus on haaste ikäihmisille. Siksi tarvitaan vanhusneuvoloita, 
jotka voivat keskitetysti palvella ja neuvoa ikäihmisiä.  
 
Kuntien tehtäviin kuuluu tulevaisuudessa terveyttä edistävät toiminnat. Tällä 
hetkellä kuntien käytännöt vaihtelevat mm uimahallien, kuntosalien ja 
paikallisliikenteen maksujen suhteen. Ikäihmisten terveyden edistämiseen 
tarkoitettujen palvelujen tasavertaisuuden varmistamiseksi 
hyvinvointialueiden tulisi päättää yhtenäisistä maksukäytännöistä alueellaan, 
esimerkiksi eläkeläisten ilmaislipuista uimahalleihin ja kuntosaleihin ja 
julkisen liikenteen alennuksista. 
 
Vaikuttaminen eläkkeiden ja muun toimeentulon riittävyyteen 
Työeläkkeiden ostovoima heikkenee inflaation kiihtyessä. Vaikka inflaation 
vuoksi eläkkeitä korotetaan enemmän kuin palkkoja vuonna 2023, taitetun 
indeksin korvaaminen puoliväli-indeksillä on oikeudenmukainen ratkaisu 
pitkällä tähtäimelle: Se ottaa huomioon sekä palkkakehityksen että inflaation 
tasapuolisesti.  
Toimeentuloon voidaan vaikuttaa myös verotuksen yhtenäistämisellä 
palkansaajien ja eläkeläisten kesken. Tässä tehdään yhteistyötä EETU:n 
kanssa.  

 
Digitaaliset palvelut:  
Pankit karsivat konttoriverkkoaan ja supistavat niiden ihmisten palvelua, 
joilla ei ole verkkopankkitunnuksia. Myös yhteiskunnan palvelut ovat 
siirtyneet pääosin verkkoon.  Asia vaatii lainsäädännöllisiä toimia, sillä kyse 
on yhdenvertaisuudesta ja niiden ihmisten syrjäytymisestä, joilla ei ole 
verkkopankkitunnuksia. 
 

4. Järjestön kehittäminen 
Kehittää jäsenhankinnan uusia muotoja ja tapoja yhdessä toiminnan 
tarkoitusta edistävienyhteistyökumppaneiden kanssa ja luoda selkeä 
palvelutarjonta jäsenistölle 
 

5. Toteutus 
Hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja 2023 tehdään kysely puolueille niiden 
sitoutumisesta rahoituksen lisäämiseen hoiva- ja terveyspalveluissa. Kyselyn 
tulokset julkistetaan medialle ja Seniorilehdessä. Lisäksi julkaistaan 
kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä teemoista, tarjoamalla 
mielipidekirjoituksia ja juttuideoita medialle sekä julkaisemalla 
Seniorilehdessä, nettisivustolla ja Facebookissa kannanottoja ja jäsenten 
kokemuksia. Innostamalla jäseniä ottamaan kantaa tiedotusvälineissä. 
Erityisen keskeistä ovat kannanotot uusien hyvinvointialueiden palveluiden 
järjestämiseen ja saatavuuteen. Teemoista järjestetään keskustelu- ja 
seminaaritilaisuuksia, retkiä ja tapahtumia koronarajoitukset huomioon 
ottaen.  
 
Jäsenhankinnan välineinä ovat nettisivut, Seniorilehti sekä seminaarit ja 
keskustelutilaisuudet. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Seniorilehti 
julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Vaalien alla järjestetään keskeisitä 
teemoista keskustelutilaisuuksia ja kansanedustajaehdokkaiden 
paneelikeskusteluja. 

                  www.senioriliike.fi 


