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”Det politiska klimatet har
förändrats i sämre riktning.
Under de senaste åren har
klyftan mellan olika samhällsgrupper ökat. Vi har
dessutom fått en växande
främlingsfientlighet
där
man stämplar grupper utan
att känna till bakgrunden
till deras situation.”
Det säger pensionär Inger
Östergård. som representerade Helsingfors svenska arbetarförening vid Finlands
svenska socialdemokraters
(FSD) kongress i Åbo.
Under ett hårdnande samhällsklimat anser hon att socialdemokraterna har ett speciellt stort ansvar att bära.
– Vi får nämligen aldrig
glömma att alla människor är
lika värda och lika födda trots
att de är olika, säger hon.
Östergård anser att sotereformen är källan till många
bekymmer.
– För det första har vi
svenskan som körs över. Därför anser jag att Vasa centralsjukhus som det enda helt
tvåspråkiga centralsjukhuset
i Finland ska bevaras. Speciellt i skärgården och på den
österbottniska landsbygden
finns det folk som inte kan
finska. Därtill kommer dialekterna. Hur ska en finskspråkig läkare som visserligen kan
läsa svenska förstå Närpesdialekten?
Östergård säger att en
grupp som kan få bekymmer
är de handikappade med
svenska som modersmål.
– Jag tänker då på Kårkulla som är en samkommun för
fem olika tvåspråkiga regioner från Karleby i norr till
Lappträsk i öster. Idag finns
det inom Kårkulla 1 200 klienter med en personal på 1 000
anställda. När samkommunen nu ska upplösas och då

kortnytt
Finland fyra i pensionsjämförelse
Finlands pensionssystem har
rankats på fjärde plats i den internationella jämförelsen Mercer
Global Pension Index. Finland
förbättrade sin ställning med två
placeringar och gick förbi Sverige och Schweiz. Enligt jämförelsen har Finland världens mest
tillförlitliga och transparenta
pensionssystem.
Indexet är en årligen sammanställd internationell jämförelse
av pensionssystemen. Jämförelsen utfördes nu för åttonde
gången. I år deltog 27 länder i
jämförelsen.
Enligt jämförelsen finns världens bästa pensionssystem fortfarande i Danmark och Nederländerna. Australien var trea i
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Regeringen tar av de fattiga
och sjuka

Alla människor lika värda
man delar upp den på fem olika distrikt finns risken att enheterna blir så små att det inte kan ge den vård och omsorg som behövs.
Ett annat aktuellt tema som
engagerat Östergård är Pixnekliniken som är den enda
som i sitt slag i Finland ger
svenskspråkig vård åt personer med rusmedelsproblem.
Östergård tillhör Kårkulla
presidium och den vägen har
hon varit med om att utreda
Pixneklinikens verksamhet.
– Jag vill börja med att säga att man i Finland behöver
en anstalt som ger rusmedelsvård på svenska. Problemet
är att kommunerna inte kommer att ha ansvar för platserna på Pixne. År 2015 gick Pixnekliniken
60 000 euro på minus och
i år hotar underskottet på att
bli ännu större.
Östergård konstaterar att
styrelsen för Kårkulla samkommun fattat beslut om att
upphöra med Pixneklinikens
verksamhet den 31 december 2016, men att Kårkulla
fullmäktige förlängde tiden
till 30.6.2017.

– Meningen är att en annan
aktör ska överta verksamheten så att det inte blir ett uppehåll i vården. I och med att
Sote-reformen träder i kraft
kan Kårkulla samkommun inte mera ha den här typen av
verksamhet. Man får därför
hoppas att kommunerna i
framtiden i större utsträckning än idag köper de tjänster som Pixne hittills producerat för att vi ska kunna
behålla en svensk rusmedelsvård.
Östergård har bekantat sig
med förslaget till nytt socialdemokratiskt principprogram.
– Jag anser att åldringarnas och pensionärernas ställning borde ha fått en synligare plats i programutkastet.
Det handlar nämligen om en
stor och växande grupp i samhället. Därför är jag lite kritisk på den punkten.

jämförelsen. Finland förbättrade
sin placering med två platser och
placerade sig som fyra före Sverige och Schweiz.
I år bedömdes Finland för första gången utifrån lagstiftningen som träder i kraft i och med
pensionsreformen år 2017.
– Finlands placering stärktes
av beslutet om att ändra åldersgränserna för arbetspensionslagarna. Pensionssystemets tillsyn
och administration är fortfarande Finlands styrka, uppskattar
direktör Mikko Kautto från Pensionsskyddscentralen. (PSC)

Utgångspunkten för arbetspensionsavgiften år 2017 är centralorganisationernas tidigare
överenskommelser om arbetspensionsavgifterna för åren
2016–2019 och konkurrenskraftsavtalet.
Till följd av att den s.k. tillfälliga avgiftssänkningen upphör
och 0,2 procentenheter av arbetsgivaravgiften enligt konkurrenskraftsavtalet överförs till arbetstagaravgiften ökar arbetstagaravgiften år 2017 med 0,45
procentenheter.
År 2017 är arbetstagarens pensionsavgift 6,15 procent före 53
års ålder och efter 62 års ålder
och 7,65 procent i åldern 53–62
år. Enligt uppgörelsen om pensionsreformen är avgiften för arbetstagare i åldern 53–62 år 1,5
procentenheter högre än för andra arbetstagare.
Arbetsgivarens pensionsavgift
är i genomsnitt 17,95 procent av
lönerna. (STT)

Arbetspensionsavgifterna år 2017
Centralorganisationerna på arbetsmarknaden har avtalat om
arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för
år 2017. År 2017 är avgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen.

Henrik Helenius
Artikeln har publicerats i nättidningen Arbetarbladet

Konsumentparlamentet, som består av många organisationer
främst från social- och hälsovårdssektorn har låtit utföra en
undersökning om vad regeringens åtstramningspolitik
innebär för vanliga medborgare och om situationen har lett till
att fler människor kommer att vara tvungna till att inskränka
på att sköta sina grundläggande behov av hälso- och sjukvård.
Resultaten visar att många av de kroniskt sjuka samt pensionärer och arbetslösa redan har svårt med försörjningen och
sparar på hälsovårdsutgifterna. En betydande andel av de
tillfrågade kände minskningarna undergräva sin egen försörjning och hälsovård ytterligare.
Enligt organisationerna kommer de här besparingsåtgärderna
att öka hållbarhetsgapet samt öka ojämlikheten i samhället
och risken för utslagning.
Sipiläregeringens planerade och redan beslutade nedskärningar har bl.a. lett till höjning av de offentliga social- och
hälsovårdsavgifterna, och höjt självrisken för ersättning av
läkemedel och resekostnader. År 2017 planeras dessutom att
skära 134 miljoner euro i läkemedelsförmånerna. Även
personer med funktionsnedsättning kommer att utses för en
besparing på 61 miljoner euro.
Undersökningen visar att en majoritet (61%) av de svarande
inte har intäkter som är tillräckliga för att täcka alla obligatoriska utgifter och 64 procent av de tillfrågade svarar att de
måste spara på matutgifterna på grund av brist på pengar.
”I regeringsprogrammet konstateras att denna regerings
målsättning är att öka välfärden genom att minska ojämlikhet
i hälsa. De nu, genomförda och planerade nedskärningarna
står i skarp kontrast med detta mål.”
Detta uttalande, i anslutning till undersökningen, har undertecknats även av Eläkeliitto, ett förbund som står centerpartiet
nära med Eeva Kuuskoski som ordförande.
Konsumentparlamentet har publicerat en viktig undersökning
och vi bör alla hoppas att denna undersökning och det
uttalande som 30 organisationer undertecknade i anledning
av undersökningen även når regeringens bord.
Och att statsminister Sipilä är lyhörd för de egna ledens åsikter
– när han inte tycks bry sig om vad experter och oppositionspartierna säger.
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