
SENIORILIITON VAALITAVOITTEET KAUDELLE 2023–2027  
– KAIKENIKÄISILLE HYVÄ SUOMI! 

Senioriliitto on noin 25 000 jäsenen eläkeläisjärjestö, joka valvoo eläkeläisten etuja ja toteuttaa vuosittain vapaaehtoisvoimin  
tuhansia eläkeläisille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa. 
www.senioriliitto.fi  •  https://www.facebook.com/senioriliitto/  •  Twitter: @senioriliitto  •  Instagram: @senioriliitto     

Toimiva Sote-Suomi: laadukkaat ja  
ajantasaiset terveys- ja hyvinvointipalvelut  

Tuotetaan enemmän laadukkaita sote-palveluita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
kumppanuuksilla toteutettuna. 
Kela-korvausjärjestelmä turvataan ja sitä kehitetään tukemaan yksilön vapautta valita 
terveyspalveluiden tuottaja.
Terveydenhuollon organisaation toimintatapoja muutetaan nykyistä tehokkaammiksi 
esimerkiksi purkamalla hoidolta aikaa vievää byrokratiaa. Johtaminen perustuu tutkittuun 
tietoon. 

Monisukupolviset asumisratkaisut:  
ennakoidaan ja varaudutaan tulevaan  

Kotitalousvähennyksen kaksivuotinen kokeilu 2022–2024, joka koskee kotitalous-,  
hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta saatavaa vähennystä  
(nyt 3 500 euroa), muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi käytännöksi. Esitämme 
myös, että kotitalousvähennyksen maksimi on nostettava asunnon perusparannus- ja 
kunnostustyön osalta samalle tasolle (nyt 2 250 euroa). 
Yksinasumisen rinnalle ja vastapainoksi luodaan erilaisia yhteisöasumisratkaisuja niitä 
tarvitseville.

Kannustava eläkejärjestelmä, 
oikeudenmukainen verotus ja  
hyvinvoiva työelämä parantavat  
eläkeläisten toimeentuloa  

Tavoitteena on kehittää eläkejärjestelmää kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi 
kaikille suomalaisille iästä riippumatta. Yksikään ikäluokka ei saa jäädä väliinputoajaksi 
kehiteltäessä eläkejärjestelmää.
Samasta ansiotulosta (eläke tai palkka) jää ansiotuloon kohdistuvien veroluontoisten 
maksujen ja erilaisten vähennysten jälkeen sama nettotulo sen saajalle.
Eläkkeellä työskentely on verotuksellisesti kannattavaa. Eläkettä kartutetaan nykyisen  
69- tai 70-ikävuoden sijasta pidempään.
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Ikäystävällinen ja ikääntyneiden oikeuksia 
kunnioittava yhteiskunta – seniorit ovat  
mahdollisuus Suomelle! 

Ikävaikutusten arviointi otetaan kiinteäksi osaksi julkisen hallinnon suunnittelua ja 
palveluiden toteuttamista sekä rakentamista. 
Eläkeläisjärjestöt otetaan aktiivisesti mukaan ja heitä kuullaan ikäihmisiä koskevien  
lakien ja päätösten valmistelussa.

Vapaaehtoisten Suomi: 
toimintaedellytykset turvattava nyt  
ja tulevaisuudessa 

Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset turvataan osoittamalla riittävät varat valtion 
budjetista ja tukemalla järjestöissä syntyneitä sosiaalisia innovaatioita.
Sote-järjestöjen avustusjärjestelmä uudistetaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. 
Avustuspäätösten valmistelu on avointa ja kriteerit selkeitä ja mitattavia sekä hakijoiden 
tiedossa etukäteen.  

Kaikenikäisten digiyhteiskunta:  
pidetään jokainen mukana kehityksessä 

Digitalisten palveluiden rinnalle kehitetään vaihtoehtoja henkilökohtaisten asioiden 
hoitamiseksi.  
Luodaan sopivat ja toimivat tukipalvelut niitä tarvitseville.

Senioriliiton eduskuntavaalitavoitteiden päämääränä on elämänmittainen osallisuus yhteiskun-
nassa, joka on kaikenikäisille hyvä Suomi. Me seniorit haluamme olla osana kehittyvää Suomea. 
Me seniorit haluamme olla rakentamassa kaikenikäisille hyvää Suomea, jossa nuorempienkin on 
hyvä ikääntyä. Sukupolvet ovat toisiinsa kiinnittyneitä lenkkejä, osa yhteistä erottamatonta ketjua. 
Se on juuri niin vahva kuin on jokaisen sukupolven hyvinvointi ja luottamus yhteiskuntaan sekä 
tulevaisuuteen. 
Lue senioriliiton vaalitavoitteet kokonaisuudessaan täältä: https://www.senioriliitto.fi/vaalit/
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