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PIO frågade, partiordförandena svarade
Frågorna skickades till alla riksdagspartier men De Gröna besvarade inte frågorna.

Centern i Finland
Ordförande Juha Sipilä

Finlands Socialdemokratiska Parti
Ordförande Antti Rinne

Kristdemokraterna i Finland
Ordförande Päivi Räsänen

Samlingspartiet
Ordförande Alexander Stubb

Sannfinländarna
2 vice ordförande Hanna Mäntylä

Svenska folkpartiet
Ordförande Carl Haglund

Vänsterförbundet
Ordförande Paavo Arhinmäki

Har ni förbundit er till omedelbar beredning av ny lagstiftning om närståendevården utgående från det nationella utvecklingsprogrammet för närståendevården?
Ja. Programmet skapar ett gott utgångsläge till
att närståendevårdarna i fortsättningen kunde
vara sinsemellan i likställd ställning oberoende
av sin hemkommun. Det är nödvändigt att man
för närståendevårdsstödet skapar riksomfattande
enhetliga kriterier och vårdarnas penningstöd
överförs på FPA:s ansvar.

Förhoppningsvis får man ännu under denna
regeringsperiod igång beredningen av
revideringen av närståendevårdslagstiftningen.
I budgeten för år 2015 utökades anslaget för
närståendevårdarnas hälsokontroller och
avbytarservicen under ledigheter. SDP:s
mål är att förbättra närståendevårdarnas och
vårdtagarnas ställning, jämställdhet och service.

Ja. Vårt mål är att närståendevårdsstödet överförs
till att betalas av FPA och för stödet stipuleras
för hela landet överensstämmande kriterier.
Det borde stadgas som skattefri inkomst.
Avbytarservice måste tryggas för tiden för
lagstadgade lediga dagar och rekreationsdagar.

Utvecklingsprogrammet för närståendevården
är en bra grund för revidering av lagstiftningen.
Närståendevårdens ställning måste stärkas och
närståendevården utökas. Man måste sörja för
att närståendevårdarna orkar.

En lag om närståendevårdare måste så snart som
möjligt fås gällande. Utvecklingsprogrammet
ger den en ypperlig grund. Närståendevårdarnas
ställning måste förbättras till det anseende den
är värd.

Lagstiftningen om närståendevård är i behov av
förbättringar, eftersom den inte som sådan är
fungerande och inte heller behandlar personer
jämlikt. SFP stöder alla sådana åtgärder, som
syftar till utveckling av närståendevården, samt
förbättrar människors välbefinnande.

Ja. Närståendevårdsstödet skall vara tillräckligt
stort och det måste överföras till att betalas av
FPA.

Har ni beredskap att under följande valperiod ersätta den förlust, som nedskärningen av pensionsindex, som genomfördes från början av år 2015, medfört?
Ekonomiska situationen fortsätter att vara
stram. Tyvärr förmår man inte korrigera alla
nedskärningar som nuvarande regering gjort.

Redan år 2015 kompenseras indexnedskärningen
genom höjning av beskattningens
pensionsinkomstavdrag. Detta kompenserar
delvis nedskärningen för pensionärer som är lågoch medelinkomsttagare.

KD har förbundit sig till att trygga pensionernas
köpkraft. Man måste också sörja för att
sjukvårdskostnaderna för långtidssjuka och dem
som lider av många sjukdomar blir rimliga.

Man måste få ett uppsving i landets ekonomi.
Pensionärernas köpkraft och utkomst måste
tryggas genom rättvis beskattning och på ett
ekonomiskt hållbart och jämlikt sätt.

Sannfinländarna opponerade sig häftigt mot
nedskärningarna. Nedskärningen av index
försvårade ytterligare situationen för dem som
lever under knappa omständigheter. Man skall
komma ihåg att återspeglingarna märks också i
alla andra till dem bundna stödformer.

Detta är ett bra mål. Den ekonomiska
situationen kommer fortfarande att också under
följande valperiod vara mycket utmanande,
varför vi inte kan ge ett löfte om detta.

Ja.

Innan landets ekonomi återhämtar sig måste
de knappa resurserna som finns till förfogande
riktas till att bistå dem som har det allra sämst
ställt.

Människorna måste klara sig så att de inte
behöver var hänvisade till den form av
inkomstöverföring som kommer i sista hand,
utkomststödet. För pensionerna måste en
tillräcklig nivå tryggas, så att människorna i och
med höjningen av levnadskostnaderna klarar av
att leva på dem.

Det skulle vara en bra sak att höja nivån på
garantipensionen och folkpensionen, ändå med
beaktande av de statsfinansiella utmaningarna.
Det är viktigt att alla har en tryggad tillräcklig
utkomst.

Ja. Man måste avstå från hälsocentralernas
klientavgifter. Ersättningssystemet för läkemedel
bör ändras så att kostnaderna för långtidssjuka
och patienter som är i behov av många läkemedel
underlättas.

Sote-lagen måste fås gällande kontrollerat, så
att bland annat närtjänsterna förverkligas som
sådana som de är avsedda att vara. Tillgången till
tjänster bör tryggas oberoende av var människan
bor. Vid behov måste en separat lag om
närtjänster stiftas.

SFP har förhållit sig mycket kritiskt till sotereformen, eftersom vi är mycket bekymrade för
hur närtjänsterna bibehålls. Saken måste beaktas
i fortsatta beredningen. Vi har också poängterat
valfriheten när det gäller hälsovårdstjänster.

I äldrearbetet måste det finnas tillräckligt
med yrkesskicklig personal. De äldres
självbestämmanderätt och rätten till en värdig
ålderdom måste tryggas och omsorgen skall
svara mot behoven. Man måste parallellt
utveckla nya former för gemensamt boende,
serviceboendet, långtidsomsorgen och –
vården samt närstående- och hemvården.
Servicebehovet hos ensamboende åldringar
måste utvärderas och följas upp regelbundet.
I äldreomsorgslagen måste stadgas bindande
om personaldimensioneringen och
minimidimensioneringen måste höjas till 0,7
vårdpersonal per vårdbehövande.

Understöder ni en höjning av nivån på garantipensionen och folkpensionen?
Ja, ifall den ekonomiska situationen det medger.

SDP ville redan under pågående valperiod
höja garantipensionen. Vi står fortfarande
fast vid vårt mål och vi har som mål att höja
garantipensionen under kommande valperiod.

Situationen för de pensionärer som har det
sämst ställt skall i första hand underlättas.
Följande pensionshöjning bör anvisas till
garantipensionen.

Hur tryggar ni närtjänsterna för äldre, samt social- och hälsovårdstjänsterna oberoende av hemorten?
Syftet med sote-reformen är att trygga
närtjänsterna. Vi behöver nytänkande i
produktionen och verkställande av tjänsterna.
Bland annat måste närståendevård- och
familjevård utökas. Tyngdpunkten måste
flyttas till förebyggande och rehabiliterande
verksamhet. Man måste sörja för lämpliga
färdtjänster för de äldre och möjligheterna att
komma åt att uträtta ärenden nära servicen. Man
måste höra bättre på de äldres synpunkter när
det gäller att förverkliga närtjänsterna.

De äldres närtjänster tryggas med sotereformen, vars syfte uttryckligen är att förbättra
människornas jämlika tillgång till tjänster vid
rätt tidpunkt och enligt behoven, samt trygga
rätten till närtjänster.

Enligt krav från KD har man skrivit in i lagen
om ordnandet av social- och hälsovården
att tillgången till närtjänster tryggas. När
förvaltningen centraliseras är risken att
tjänsterna smiter i väg. Nu tryggar lagen att
tjänsterna är nära människorna. Vi satsar på
tjänster i hemmet samt hälsovårdstjänster på
basnivå.

I olika delar av landet har man utvecklat bra,
redan fungerande modeller för genomförande
av sote-tjänsterna människocentrerat när det
gäller den åldrande befolkningen. Dessa nya,
ekonomiska verksamhetsmodeller måste tas i
bruk i samband med sote-reformen. Exempelvis
måste äldre i samband med att de insjuknar eller
skadar sig snabbt få rehabilitering.

