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Hälso- och välfärdsutgifter minskar inte med bolagisering
Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf:s fullmäktige godkänner inte bolagisering
av de offentliga tjänsterna och kräver att man svarar på åldringarnas hjälpbehov
redan i dag.
Enligt PCF får man inte bolagisera den offentliga social- och hälsovården, eftersom
bolagisering inte kommer att förbättra tillgängligheten av tjänsterna på ett jämlikt sätt i
Finland. På glesbygden kommer det inte heller i framtiden att finnas flera
tjänsteproducenter att välja mellan än i dag. I och med bolagisering leder inte regeringens
målsättningar till minskade skillnader i hälsa och välfärd.
PCF:s fullmäktige är oroad över utvecklingen av tjänsternas kostnader och
självriskandelar. Bolagiseringen för alltid med sig även ökade kostnader och höjda
avgifter. Denna utvecklig har varit på gång redan flera år. De som betalar är speciellt
pensionstagarna. Den ständiga höjningen av avgifterna är i bjärt konflikt med sotereformens målsättning att minska ojämlikheten.
Fullmäktige godkänner icke att offentlig service som är riktad till pensionstagarna, kommer
att produceras på marknadens villkor och med vinstsyfte. Idén passar inte till produktionen
av social- och hälsovårdstjänster. Inte eller kräver EU-lagstiftningen att social- och
hälsovårdstjänsterna skulle bolagiseras. Även små serviceproducenters möjligheter att
konkurrera med stora globala bolag är hopplöst.
PCF:s fullmäktige påminner om att dagens åldringar behöver hjälp redan nu. Fullmäktige
kräver att i dessa ekonomiskt synnerligen svåra tider bör man framför allt hjälpa dem som
har det sämst ställt.
I slutet av 2014 fanns det 1,5 miljoner pensionstagare i landet. Samma år omfattades var
tionde 65 år fylld och var femte 75 år fylld av regelbunden service. Man bör satsa på
hemtjänster och personal om man vill poängtera hemmaboende som primär lösning.
Pensionstagaren är ofta låginkomsttagare. Gränsen till låga inkomster för ensamstående
är 1190 € i månaden. enligt statistiken 2013 en tredjedel av pensionstagarna får mindre än
1099 per månad. Över hälften har en pension som är under 1400 euro per månad. Minst
bemedlade är ensamboende äldre kvinnor som inte kan eller klarar av att söka
utkomststöd. Utkomststödets underutnyttjande uppskattas till ca 300 miljoner euro. Den
summan kunde användas för att förbättra situationen för de sämst ställda.
Nyheter om de anhörigas ångest och exempel på situationer där åldringar närmast
lämnats åt sitt öde är alarmerande. PCF:s fullmäktige kräver att uppmärksamheten riktas
nu till denna fråga. Dagens äldre hjälps inte av vetskapen om kommande möjliga goda
reformer. Visst är det välkommet med dessa reformer som utvecklandet av vården i
hemmet. Tyvärr kommer bara resultaten att synas tidigast om ca fyra år.

PCF:s fullmäktige förutsätter att äldreservicelagen prövas vidare i vardagen. Man får inte
genomföra de planerade försämringarna till lagen. Ansvarsarbetstagare är en synnerligen
viktig personför den vårdbehövande för att orka med vardagen i hemmet.
Personalmängden är inte ens nu tillräcklig med tanke på konditionen av de
vårdbehövande.
Enligt lagen bör åldringens välmående och servicebehov utredas i samarbete med
åldringen och de nära anhöriga. Då skall man ta i beaktande åldringens olika behov och
verksamhetsförmågans olika delområden utan att glömma bort tryggheten i boendet,
omgivningens hinderlöshet och tillgängligheten av närservice. I stället för att minska
snabbt antalet institutionsplatser bör man först satsa på tillgängligheten av service så att
åldringar kan fortsätta att bo hemma tryggt möjligast länge.
Valfriheten av offentliga tjänster kan genomföras och utvecklas utan bolagisering.
Till servicebehovet av dagens åldringar bör svaras i dag.

