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Valtioneuvostolle ja eduskuntaryhmille

Hyvinvoinnin tukeminen edistää kestävää taloutta
Hyvinvointijärjestelmämme pitkäjänteisen turvaamisen kannalta julkisen talouden
kuntoon saattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Pitäisi pyrkiä kansalaisten aktiivisuuden
lisäämiseen ja yritystoiminnan elvyttämiseen. Toimintakykyinen ja ostovoimainen
ikääntyvä väestönosa on yhteiskunnallinen voimavara.
Ikäihmisten hyvän elämän edellytykset tulee turvata
Pitkään odotettu ja valmisteltu vanhuspalvelulaki on juuri saatu voimaan. Lain tarkoituksena on muun muassa tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä
ja itsenäistä suoriutumista. On huolehdittava siitä, että lain tarkoitus ja henki toteutuvat.
Ikäihmisten hyvän elämän edistämiseksi on varmistettava lakiin kirjattujen sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä muiden lähipalveluiden saatavuus.
Vanhusten hoidon laitosvaltaisuutta maassamme ollaan parhaillaan vähentämässä.
Pidämme myönteisenä sitä, että kotiin tuotavia palveluja ja kodinomaista asumista
halutaan lisätä ja parantaa. Tämä kehitys on paitsi inhimillisesti ottaen merkityksellistä,
se myös tuottaa säästöjä. Nyt on aika huolehtia siitä, että kotipalveluihin osoitetaan
voimavaroja selkeästi aiempaa enemmän.
Esitämme huolestumisemme valtiontalouden säästötoimenpiteiden kohdentumisesta mahdollisesti eläkeläisten ja ikääntyneiden arjessaan tarvitsemiin palveluihin. Pidämme tärkeänä, että säästöt toteutetaan niin, että ne eivät kohdistu
kaikkein pienituloisimpiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin.
Kansalaisjärjestötoimintaa tulee tukea
Raha-automaattiyhdistyksen tuotto on lain mukaan tarkoitettu kansalaisjärjestöjen
yleishyödylliseen työhön edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Tätä arvokasta tarkoitusta
toteuttavat suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt, niiden joukossa valtakunnalliset
eläkeläisjärjestöt. Taloudellisesti vaikeina aikoina niiden toiminnan merkitys korostuu.
Järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia mielekkääseen harrastustoimintaan, yhdessäoloon ja
vertaistukeen, mikä ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja pitää yllä psyykkistä,
fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Esitämme, että Raha-automaattiyhdistyksen tuotto osoitettaisiin kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan kautta kansalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin tukemiseen. Se tuottaa säästöjä kansantaloudelle.
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