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Sanomat
     Kaikkein tärkeintä minulle on ihmisten 
hyvinvoinnin parantaminen. Sitä vasten  
peilaan kaikkea päätöksentekoani.
Jokaisella tulee olla oikeus hyvään elämään, 
osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.  
Sen puolesta teen työtä.

• Satsauksia työllisyyteen, vientiin ja kasvuun
• Jokaisella oikeus koulutukseen
• Verot maksukyvyn mukaan
• Hyvinvointia perheisiin
• Opiskelijoille turvaa oppimiseen
• Omaishoitajille oikeusturvaa ja tukea
• Vammaisten oikeudet taattava
• Köyhyydelle ja syrjäytymiselle stoppi 
• Kaakkois-Suomelle lisää elinvoimaa 

Anneli eduskunnassa
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja,  
SDP-ryhmän puheenjohtaja
Valtiovarainvaliokunnan jäsen
Kelan valtuutettujen varapuheenjohtaja
Keliakiaryhmän puheenjohtaja
Strokeryhmän puheenjohtaja
Eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja

Annelin luottamustoimet
Omaishoitajat ja Läheiset –Liiton puheenjohtaja
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallituksen jäsen
4H-Liiton valtuuskunnan puheenjohtaja
4H-Liiton Etelä-Suomen alueneuvoston puheenjohtaja
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen
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Kommentteja 
Arkadianmäeltä

www.annelikiljunen.netYhteistyössä ihmisen asialla

•Minulla on ollut ilo työs-
kennellä Annelin kanssa mo-
nissa yhteiskunnallisissa asi-
oissa. Anneli on harvinaisen 
laaja-alainen osaaja. Hänen 
työtään ja osaamistaan ar-
vostetaan yli puoluerajojen. 
Annelin tekeminen lähtee 
vahvasta tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden arvopohjas-
ta. Hän on jaksanut puolustaa 
niitä yhteiskunnan heikompiosaisia joilla ei tahdo 
oma ääni kantaa päätöksentekijöille. Osaamisen ja 
arvojen lisäksi Anneli ajattelee myös sydämellä.

Lauri Ihalainen
Työministeri

•Anneli on SDP:ssä sosiaa-
li- ja terveysalan vahva asian-
tuntija. Hänen näkemyksiinsä 
pienituloisten ja heikommas-
sa asemassa olevien ihmisten 
puolustajana voi aina luottaa. 
Anneli on johtanut puoluees-
sa niin vanhuspolitiikan, lapsi-
perheiden kuin vammaispoli-
tiikankin valmistelua. Valtio-
varainministerinä oli luonte-
vaa nimetä hänet myös ve-
tämään ryhmää, joka selvitti 
laaja-alaisesti budjettipäätös-
ten vaikutusta lapsiperheiden ja yksin asuvien ih-
misten asemaan. Nämä työt näkyvät vahvasti puo-
lueemme käytännön politiikassa ja tavoitteissa.

Antti Rinne
Valtiovarain- 
ministeri  
SDP:n   
puheenjohtaja

•Tulin Annelin kanssa sa-
maan aikaan eduskuntaan 
vuonna 2003. Olen siitä läh-
tien tehnyt hänen kanssaan 
hyvää yhteistyötä. Anneli on 
asioihin perehtyvä, ahkera ja 
yhteistyökykyinen poliitik-
ko. Häneen on voinut luottaa 
haastavissakin tilanteissa. An-
nelin laajalle sosiaali- ja terve-
ydenhuollon asiantuntemuk-
selle on ollut käyttöä. Hän on vetänyt useita puolu-
een eri työryhmiä ja ollut keskeinen lenkki sosiaa-
li- ja terveysvaliokunnassa. Anneli on kotiseutunsa 
intohimoinen puolestapuhuja ja ihmisten edustaja. 
Siis hyvä kansanedustaja.

Jutta Urpilainen
Kansanedustaja

Huolehtimalla ihmisistä  
huolehdimme kansantaloudesta
Anneli Kiljunen katsoo taloutta ihmisten näkökulmasta
Anneli Kiljunen on toiminut kolmen kauden ajan 
kansanedustajana. Näinä vuosina hänen poliittinen 
missionsa, politiikanteon tavoite, on entisestään kir-
kastunut.

 
– Kaikkein tärkeintä minulle on ihmisten hyvin-

voinnin parantaminen. Sitä vasten peilaan kaikkea 
päätöksentekoa.

 
Anneli korostaa, että huolen pitäminen ihmisistä 

on myös taloudelle hyväksi – nämä tavoitteet eivät 
ole toisilleen vastakkaisia – pikemminkin päinvas-
toin. Satsaaminen ihmisen hyvinvointiin on aina in-
himillisesti ja kansantaloudellisesti järkevää.  

 
Hyvinvoinnin pohjana on hyvä työllisyys.
– Jokaisella on oikeus merkitykselliseen ja mielek-

kääseen työhön. Työ on paitsi toimeentulon lähde, 
myös tapa kokea osallisuutta ja rakentaa hyvinvoin-
tia.  

Tarkkaa työtä valiokunnissa 
 

Kuluneella vaalikaudella Anneli on toiminut sosiaali- 
ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana. 

 
– Työ on ollut vaativaa, sillä valiokunnassamme kä-

sitellään ihmisten päivittäiseen arkeen ja hyvinvoin-
tiin liittyviä  asioita. Tämä on vaatinut asioihin tiuk-
kaa perehtymistä, mutta myös hyvää neuvottelutai-
toa. 

 
– Erityisen iloinen olen vanhuspalvelulaista ja so-

siaalihuoltolaista, joilla on suuri merkitys ikäihmisil-
le, lapsiperheille sekä omaishoitoperheille. Niiden 
toimeenpanossa kunnissa on vielä paljon tekemistä, 
mutta suunta on oikea. Myös työttömyyspäivära-
han nostaminen ja 300 euron suojaosa päivärahaan 
ja asumistukeen ovat hyviä uudistuksia. Näin sosiaa-
liturvaa tulee jatkossakin kehittää: yhteensovittaen 
ansiotulon kanssa, jotta työn tekeminen on kaikissa 
tilanteissa entistä kannattavampaa.

Lapsiperheitä tuettava 

Anneli on toiminut puolueensa lapsiperhepoliittisen 
ohjelmatyön vetäjänä.

– Perheiden hyvinvointiin vaikutetaan koko yh-
teiskunnassa, perhepolitiikka on kaikkialla. Laadim-
me noin 50 toimenpide-esitystä, joilla parannetaan 
perheiden asemaa ja työn ja perheen yhteensovit-
tamista. Ohjelmalla on vankka paino-arvo, koska se 
on hyväksytty puoluekokouksessa. Perhepoliittinen 
ohjelma on luettavissa nettisivultani www.annelikil-
junen.net.

– Meidän on puututtava lapsiperheköyhyyteen 
sekä estettävä lasten ja nuorten syrjäytyminen. Täs-

sä työllisyyden parantamisella on suuri merkitys.   
Meidän on siirrettävä palveluiden painopistettä en-
naltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin, 
mm. meidän on turvattava jokaiselle lapselle oikeus 
yhteen harrastukseen.

Ikäihmisten ihmisarvo kunniaan
 

– Vanhuspalvelulaki on pitkälti SDP:n vanhuspoliit-
tisen ohjelman näköinen. Nostimme lähtökohdaksi 
ikääntyvien ihmisarvon kunnioittamisen. Sen tulee 
olla kaiken vanhuspolitiikan lähtökohtana. Kotona 
asumista painotetaan, mutta tosiasia on, että meil-
lä on vakavia puutteita kotihoidon laadussa johtuen 
mm. henkilöstön vähyydestä. 

 
– On välttämätöntä saada kotihoito kuntoon. Ko-

tihoidon kehittämisen ja parantamisen on oltava 
seuraavan hallituksen painopisteenä. Ihmistä ei saa 
pakottaa olemaan kotona, jos elämä siellä ei ole ih-
misarvoista. Meidän on rakennettava myös moni-
puolisia yhteisöllisiä asumismuotoja, ryhmäkoteja ja 
erilaisia palvelutaloja. Turvallinen, terveellinen arki ja 
asuminen kuuluvat jokaiselle.

Hyvinvoiva opiskelija
 

Annelin sydäntä lähellä ovat myös opiskelijoiden asi-
at – niin koulutuksen saatavuus ja laatu kuin opinto-
sosiaaliset kysymykset. 

– Jokaisella on oltava mahdollisuus saada itselleen 
tutkinto. Tämä edellyttää opintotukijärjestelmän ko-
konaisuudistusta sekä koulutuksen saatavuuden pa-
rantamista.

 
– Opiskelijaterveydenhuollon kehittäminen on 

erityisen tärkeää. Hyvinvointia tukemalla myös 
opintoajat lyhenevät ja oppimistulokset paranevat. ”Jokaisella lapsella oltava oikeus yhteen harrastukseen.”

•Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistus jatkuu tulevalla 
eduskuntakaudella. Sen on-
nistuminen vaatii tietoa, tai-
toa, sydäntä ja tunnetta. An-
neli on näiden asioiden rautai-
nen ammattilainen, joka osaa 
ja uskaltaa tehdä asioita siten, 
että sosiaali- ja terveyden-
huolto uudistuu potilaiden, 
asiakkaiden ja työntekijöiden 
parhaaksi. Hyvä yhteistyö 
työntekijöitä edustavien am-
mattiliittojen kanssa on osa 
hyvän poliitikon ammattitaitoa. Uskon, että Anneli 
jatkaa tässä asiassa hyväksi koetulla tavalla.

Jarkko Eloranta
Puheenjohtaja
Julkisten ja  
hyvinvointialojen  
liitto JHL
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•Olen tehnyt Annelin kans-
sa erittäin myönteistä ja 
pitkäjänteistä yhteistyötä 
LUT:in kehittämisessä ja yli-
opiston yhteiskunnallisessa 
edunvalvonnassa. Anneli on 
aina ollut valmis antamaan ai-
kaansa ja osaamistaan yhtei-
sen tulevaisuuden etsimisessä 
ja edistämisessä. Ilkka Pöyhönen

LUT:n rehtori 2008-2014
Lappeenranta

Hanna Huumonen
Opiskelijoiden  
Liikuntaliiton 

puheenjohtaja 2014

•Anneli on lähestyttävä ja 
aidosti asioista kiinnostunut 
tekijä. Tämä näkyy etenkin 
hänen sitoutumisessaan lii-
kunnan edistämiseen poliitti-
sessa työssään. Jokaisella tu-
lee olla oikeus ja mahdollisuus 
liikuntaan ja urheiluun. Anneli 
nostaa liikuntaa vahvasti esil-
le: ei pelkästään puheissa, vaan 
myös teoissa.

•Tutustuin Anneliin muu-
tamia vuosia sitten ja yhteis-
työ alkoi sujua heti. Anneli on 
ollut aina hyvin kiinnostunut 
opiskelijoiden tilanteesta ja 
on oma-aloitteisesti ottanut 
selvää asioista. Annelin panos 
muun muassa sairauslomalla 
opiskelevien tilanteen paran-
tamisessa on ollut aivan kor-
vaamaton. Sydämellinen, pe-
riksiantamaton ja aikaansaa-
va – todellinen opiskelijoiden 
luottopakki. Toivottavasti An-
neli pääsee jatkamaan työtään 
meidän ja paremman huomi-
sen puolesta.

Mikkel  
Näkkäläjärvi 

Opiskelija
Suomen opiskelija- 

kuntien liitto  
- SAMOK ry:n  

varapuheenjohtaja 
2014

•Anneli on opiskelijamyön-
teinen kansanedustaja, joka 
arvostaa yhteistyötä yli puo-
luerajojen. Hänen kanssaan 
toimiminen on helppoa ja 
myös paikalliset korkeakou-
lutuksen teemat ovat Anne-
lin huulilla. 

Kaisa Rimpiläinen 
Hallituksen puheenjohtaja

Lappeenrannan teknillisen yliopiston  
ylioppilaskunta LTKY

Kuva: Ville Vesterinen

•Alueemme tarvitsee osaavan asiantuntijan, joka 
tuntee ja ymmärtää tulevan sosiaali- ja terveysrat-
kaisun valmistelussa ja päätöksenteossa myös so-
siaalialan tarpeet. Vanhustenhuolto ja -hoiva eivät 
saa muodostua kaupallisten yritysten hallitsemat-
tomiksi voiton tavoittelun kohteiksi.

Maili Hanski
eläkeläinen

Imatra

Verot pitää asettaa maksukyvyn mukaan. Kokonaisveroastetta 
voidaan vielä jonkin verran lisätä. Veropohjan laajentaminen on 
tärkeää, samalla vähennyksiä etenkin pieni- ja keskituloisten ve-
rotuksessa pitää edelleen kehittää. Perintöverosta puhutaan pal-
jon, mutta mielestäni järkeviä muutoksia on tehty paljon, enkä 

näe tällä hetkellä siinä muutostarvetta.

Vain työllisyyttä parantamalla saamme talouden nousuun. Suuri 
ongelmamme on viennin romahtaminen käytännössä Nokian ja 
paperiteollisuuden myötä. Tarvitsemme uutta tuotantoa ja työ-
tä mm. energia-, ympäristö- ja jätetoimialoilla. Tärkeää on saada 
vienti jälleen nousuun ja sen avulla kotimarkkinoille uskoa tule-
vaisuuteen ja kasvua. Painottaisin erityisesti osaamisen moni-
puolista kehittämistä. Ilman kaikkien osaamista ja osallistumista 
emme mielestäni voi pärjätä. Meidän on löydettävä ratkaisuja, 

joilla vähennämme pitkäaikaistyöttömyyttä. Tarvitaan myös ra-
kenteellisia muutoksia, esim. sote-uudistuksen toteuttamista. Li-
säksi talouden sopeutusta tulee jatkaa, mutta kasvua ei saa vai-
keuttaa. Kansalaisten ostovoima ja yrittäjyys on turvattava.

Olet ajanut opiskelijoiden sairauspäiväraha-asioita 
Mielestäni opiskelijalla täytyy ol-

la yhdenvertainen oikeus sai-
rauspäivärahaan kuin muil-
lakin ihmisillä. Tällä hetkel-
lä vähimmäispäiväraha käyn-
nistyy vasta 55 päivän jälkeen 

ja siihen asti päiväraha on vain 
puolet minimistä. Tämä selittyy 

opintorahan mataluudella, mutta eihän sairas 
opiskelija pysty täydentämään toimeentulo-
aan työllä tai ei voi edellyttää että hän sairastaa 
opintolainalla! Tilanne on epäoikeudenmukai-
nen. Aiemmin myöskään osasairauspäiväraha 
ei ollut opiskelijalle mahdollinen, mutta tämän 
epäkohdan onnistuimme poistamaan. Työtä 
riittää edelleen.

Miksi 
näin?

Miten  
verotusta  

tulisi  
kehittää?

Joskus ajatellaan, että rohkeimmat poliitikot ovat niitä, jotka us-
kaltavat leikata palveluista ja etuuksista. Olen toista mieltä. Tär-
keintä on saada kustannusten jatkuva kasvu kuriin. Meidän on 
kohdennettava toimenpiteitä asioihin, jotka aiheuttavat kustan-
nuksia, pelkästään ihmisten liikkumattomuus maksaa 2mrd eu-
roa vuodessa. Meidän on huolehdittava laadukkaasta varhaiskas-
vatuksesta ja opetuksesta, näin hyvinvointi paranee ja palvelun-

tarve vähenee. Satsaukset saattavat näkyä vasta vuosien päästä, 
mutta ne näkyvät. Pikavoittoja ja poliittisia irtopisteitä ei tästä saa, 
vaan tarvitaan vastuullista ja näkemyksellistä päätöksentekoa. 

Miten 
koviin  

säästöihin  
olet valmis?

Mitä  
lääkkeitä 

tarjoat 
talouden  

tilanteeseen?

Yhteiskuntamme suuri haaste on työllisyyden paran-
taminen.  

– Meidän on hyödynnettävä entistä paremmin 
maakuntamme vahvaa osaamista, tutkimus- ja kehi-
tystyötä,  jotka ovat saaneet kansainvälistäkin tun-
nustusta. Esim. energiateknologia, puhdas vesi, jä-
tehuolto, kierrätys ja kiertotalous ovat tulevaisuu-
den aloja niin täällä Suomessa kuin kansainvälisesti-
kin. Yliopistomme ja muiden oppilaitosten vahvuudet 
ovat juuri näissä osaamisissa. Nyt nämä on saatava 
alueemme yritysten työpaikoiksi esim. konepajoissa. 
Näissä on valtavat potentiaaliset vientimarkkinat ja 
antavat mahdollisuuden työllisyyden parantamiseen 
myös omassa maakunnassamme, Anneli visioi.

Kaakkois-Suomessa hyvää osaamista on myös mo-
nella muulla alalla, mm. hyvinvointialalla, palveluissa 
ja matkailussa.

Liikenne sujuvaksi

Toimivat liikennejärjestelyt ovat avainasemassa mo-

nen yrityksen toi-
minnalle. Kulje-
tusten toimivuus 
ja kustannuste-
hokkuus on rat-
kaisevaa niin yri-
tysten liiketoi-
minnan sijoittumi-
sen kuin kehittämisen 
näkökulmasta.

Anneli korostaa Kaakkois-
Suomen liikennehankkeista etenkin valtatien kuuden 
perusparannusta. 

– Väylien hyvä kunto lisää alueen hyvinvointia. Ne 
ovat olennaisia niin teollisuuden kuin matkailijoiden 
näkökulmasta, Anneli linjaa.

Anneli painottaa myös Imatran kaksoisraiteen ra-
kentamista ja rajaliikenteen sujuvoittamista. Kehittä-
mistä pitää tehdä kokonaisvaltaisesti ja tulevaisuuden 
tarpeita silmälläpitäen – Nämä investoinnit ovat vuo-
sikymmeniksi eteenpäin, ei vain tähän päivään.

Kaakkois-Suomi nousuun!

3 kovaa kysymystä
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Anneli on aktiivinen ihmisten puolustaja

www.annelikiljunen.netYhteistyössä ihmisen asialla

•Anneli on asioihin perus-
teellisesti paneutuva asian-
tuntija, joka pyrkii aina huo-
mioimaan myös ihmisen nä-
kökulman. Anneli tuo johdon-
mukaisesti esiin omaishoitaji-
en asiaa eri yhteyksissä. Hän 
on hyvin pidetty puheenjoh-
taja ja hänen laajoista verkos-
toistaan on ollut hyötyä omais-
hoidon edistämisessä.

Marja Tuomi
Toiminnanjohtaja 
Omaishoitajat ja  
Läheiset –Liitto

Kuva: Antero Aaltonen 

Irja Mether asuu viehättävässä palvelutalossa Lap-
peenrannan keskustassa. Asunnossa on huomioi-
tu liikuntaesteet ja arjen sujuminen monin pienin 
asioin, jotka ikäihmiselle voivat olla suuria. Kaikes-
sa suunnittelussa on huomioitu toimintakyvyn rajoi-
tukset, esimerkkinä tilava kylpyhuone ja tasojen kor-
keudet. Lähtökohtana on, että asukas voi elää täyttä 
elämää toimintakyvyn aletessa. Irjalle yhteisöllisyys 
on tärkeä osa elämän mielekkyyttä; ikääntynyt aut-
taa ikääntynyttä - ei tarvitse olla yksin, yhteisöllisyys 
antaa hyvinvointia päivittäiseen arkeen.  

Irja painottaa myös ihmisten omaa vastuuta ja roh-
keutta ottaa asioista selvää. Ikäihmisille pitäisi olla 
tarjolla myös koulutusta ja tukea. Tästä esimerkkinä 
atk-taitojen ylläpito. Ikääntyvän oppimisen esteenä 
ovat yleensä omat ja yhteiskunnan asenteet.

•Anneli on helposti lähestyttävä henkilö, jolla 
asenne ja arvot ovat kohdallaan.
Anneli on vahva vaikuttaja, jolle erilaisten ihmisten 
- niin vammaisten, ikääntyneiden kuin nuorten asi-
at ovat keskiössä. Esteetön, tasa-arvoinen yhteis-
kunta on meidän kaikkien etu. Tähän liittyvä YK:n 
vammaissopimuksen ratifionti on saatava tulevan 
eduskunnan käsittelyyn heti kauden alussa – Tä-
hän tarvitsemme Annelin osaamista ja arvoja, sillä 
hän on tekemisellään osoittanut että Anneliin voi 
luottaa!    

Sinikka Salo 
Ruokolahden invalidi ry:n jäsen ja  

Invalidiliittovaltuuston jäsen  
Lappeenranta

Hyvä asuminen lisää hyvinvointia ja 
vähentää muuta palveluntarvetta!

Olen useiden vuosien ajan suunnannut askeleeni koh-
ti Eduskuntataloa. Näillä käynneillä olen tavannut eri 
puolueiden sosiaali- ja terveyspolitiikasta ”vastaavia” 
kansanedustajia, joille olen kertonut huoleni vanhus-
ten ongelmista ja ehdotuksiani niiden poistamiseksi. 
Kansanedustaja Anneli Kiljunen on yksi näistä edusta-
jista. Anneli ja minä olemme keskustelleet vanhusten-
hoidon parantamisen mahdollisuuksista useita kerto-
ja. Keskustellessani Annelin kanssa olen todennut, et-
tä hän on todella perehtynyt vanhustenhoidon ja ylei-
semmin vanhusten aseman ajankohtaiseen tilantee-
seen. Aivan erityisesti olen ihaillut hänen ihmisläheis-
tä ja lämmintä asennettaan. Anneli arvostaa ihmisiä ja 
toimii heidän hyväkseen.  

Luin kaikkien puolueiden vanhuspoliittiset ohjelmat 
ennen viime eduskuntavaaleja. Sosiaalidemokraattisen 
puolueen ohjelma oli laajin, perusteellisin ja muutenkin 
paras niistä. En ihmetellyt raportin korkeaa tasoa, kun 
huomasin Anneli Kiljusen toimineen ohjelman laati-
neen ryhmän puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän pu-
heenjohtajana johtaa valtiovarainministerin asettaman 
yksinasuvien tilanteen parantamiseen tähtäävän ryh-
män toimintaa. Nämä ovat vain muutamia konkreet-

tisia esimerkkejä Annelin aktiivisuudesta ja siitä, että 
häntä arvostetaan oman puolueen keskuudessa.

Anneli on verkostoitunut monien valtakunnan tason 
toimijoiden kanssa.  Hän tietää, että vanhusten ja per-
heiden aseman parantaminen vaatii useiden puoluei-
den ja muiden tahojen yhteistyötä. Moni päättävässä 

asemassa oleva henkilö on tavatessamme sanonut mi-
nulle, että Anneli Kiljunen on jo ottanut häneen yh-
teyttä kertomani vanhustenhoidon ongelmatilanteen 
parantamisehdotuksineen. Annelin aktiivisuutta ar-
vostetaan laajasti.

Vanhustenhoidon asiantuntijana ja ”seniorisoturina” 
olisin pettynyt, jos Anneli Kiljunen ei olisi kansanedus-
taja tulevalla eduskuntakaudella. Kokisin, että vanhuk-
set ja minä olisimme menettäneet tärkeän vanhusten 
ja perheiden puolustajan ja aktiivisen toimijan. Asun 
aviomieheni kanssa kesäisin Imatralla. Talvisin syöm-
me oman puutarhamme viinimarjoja ja karviaisia ko-
dissamme Helsingissä ja haaveilemme seuraavasta ke-
sästä Sotkulammella. Tällaisena osittaisena Etelä-Kar-
jalan asukkaana toivon, että Anneli Kiljunen saa kan-
sanedustajan valtakirjan kevättalven 2015 vaaleissa. 

Omat ja aviomieheni terveiset  
teille kaikille Etelä-Karjalaan!

Sirkka-Liisa Kivelä
emeritaprofessori

Miten tuetaan ikäihmisten toimeentuloa? 

OMAISHOIDON 
TULEVAISUUDEN 

NÄKYMÄT!
-tilaisuus toukokuussa 2015

– Meidän on parannettava pieni- ja keskituloisten 
eläkkeensaajien toimeentuloa mm. nostamalla ta-
kuueläkettä ja eläketulovähennystä sekä indeksi-
korotukset on maksettava täysimääräisinä.   

Tämän lisäksi palveluiden asiakasmaksulainsää-
däntöön on saatava yhtenäiset kriteerit ja ne on 
oltava tulosidonnaisia. Näin me turvaamme jokai-
selle myös paremmat mahdollisuuden saada tar-

vittavat palvelut.

– Suurin osa ikääntyvistä on tänä päivänä yksin 
asuvia. Asumisen ja muut kustannukset ovat yk-
sinasuvalle suhteellisesti korkeammat kuin paris-
kunnille. Tässä onkin yksi tulevaisuuden kysymys, 
johon meidän on löydettävä ratkaisut esim. vero-
tuksen avulla.

Omaishoitajat ja Läheiset Liiton puheenjohtajuus on 
Annelille yksi rakkaimmista luottamustehtävistä. Liitto 
vaikutti vahvasti siihen, että ohi hallitusohjelman valmis-
teltiin omaishoidon kansallinen kehittämisohjelma. Nyt 
ohjelman pohjalta on käynnistetty lainsäädännön val-
mistelu.

Omaishoito koskettaa monenlaisia perheitä, niin lap-
siperheitä, työikäisiä kuin ikääntyneitäkin. Jokainen per-
he- ja omaishoitotilanne on yksilöllinen ja erityinen ja 
tämän tulee näkyä myös uudessa omaishoitolaissa.
Liiton vaatimukset ovat:
– Uusi omaishoitolaki toteutettava välittömästi,  
 lähtökohtana omaishoidon kansallinen ohjelma

– Omaishoidon asema hoitomuotona on  
 selkeytettävä
– Omaishoitajien oikeusturvaa parannettava
– Hyvinvointiin panostetaan järjestämällä  
 mm. terveystarkastukset, kuntoutusta 
– Kehitetään ja lisätään monipuolisia tukipalveluja 
 omaishoitajan tueksi, esim. sijaishoitoa, perhehoitoa
– Hoitopalkkio siirretään Kelan maksettavaksi
– Omaishoidon verotusta lasketaan ja omaishoidon 
 tuki säädetään etuoikeutetuksi tuloksi
– Työn ja omaishoidon yhteensovittamista kehitetään
– Lapsiperheiden toimeentulo turvataan kun tulona on 
 ainoastaan omaishoidontuki

Uusi omaishoitolaki toteutettava viivytyksettä

Tuleva omaishoitolaki  
– mitä muutoksia tulossa? 
Miten tämä näkyy omaishoitajan  
arjessa?
Alustajina emeritaprofessori  
Sirkka-Liisa Kivelä sekä Omaishoitajat –
ja läheiset liiton pj. Anneli Kiljunen 


