6. Kysymys
Pitäisikö leimallisesti suomalaiset, nyt yksityisesti rahoitetut vanhainkodit ulkomailla ottaa Suomen
valtionapujen piiriin? Voisivatko näissä vanhainkodeissa asuvat ulkosuomalaiset vanhukset saada valtion
tukea? Pitäisikö seniori-ikäisten paluumuuttoa Suomeen edistää tai rajoittaa?

Kokoomus:
Paluumuuttamista ei pidä rajoittaa. Suomalaiset ovat aina tervetulleita takaisin kotimaahansa. Sosiaalija terveyspalveluiden, kuten vanhuspalveluiden osalta meitä sitoo kuitenkin myös EU-lainsäädäntö, joka
estää ns. ”tuplavakuuttamisen” EU:n sisällä. Henkilö on sairausvakuutuksen piirissä aina siinä maassa,
jonne suurin osa sairausvakuutusmaksuistakin on maksettu. Yksityiset toimijat saavat julkista rahoitusta
ainoastaan, mikäli ne on esimerkiksi kilpailutuksen kautta valittu tuottamaan julkista palvelua.
Tulevaisuudessa sote-uudistus valinnanvapaus tuo kotimaassa toimivat yksityiset toimijat mukaan
palveluntuotantoon. Ulkomailla toimiviin palveluntuottajiin, kuten vanhainkoteihin tätä on siis sekä
tuplavakuuttamisen eston, että julkisen tehtävän hoitamisen näkökulmasta vaikeaa soveltaa.

Keskusta:
Suomen sosiaaliturva ja terveydenhuolto on lähtökohdiltaan asumisperusteinen. Suomalaisella sosiaalija terveydenhuoltojärjestelmällä on tulevina vuosikymmeninä mittavavat haasteet edessä. Siksi ei voi
antaa lupauksia ulkomailla olevien vanhainkotien pääsystä valtionapujen piiriin. Sen sijaan voidaan
muulla tavoin edistää näissä vanhainkodeissa asuvien asiakkaiden hyvinvointia viimeisinä
elinvuosinaan. Esimerkiksi suomalaisten sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoiden
harjoittelijanvaihdosta ulkosuomalaisten hoitokodeissa on hyviä kokemuksia. Kaikki ulkosuomalaiset
ovat tervetulleita muuttamaan takaisin Suomeen, jos tai kun he niin haluavat.

SDP:
Jokaisella yksilöllä on oltava oikeus valita missä maassa vanhuutensa viettää. Pääsääntönä on, että
Suomen valtion ylläpitämät ja rahoittamat palvelut toteutuvat Suomessa.

Vihreät:
Sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksi vaikeimpia kysymyksiä ihmisten liikkuessa rajojen
yli yhden valtion lainsäädännön alueelta toiselle. Niin mukavaa kuin olisikin ulottaa suomalainen
rahoitus ulkomailla toimiviin palveluihin, lähtökohtaisesti on kuitenkin niin, että Suomi ei voi ottaa
vastatakseen toisten valtioiden alueella sosiaali- ja terveyspalveluja. Rajanveto olisi lähes mahdotonta:
miksi yksi palvelu saisi rahoitusta ja toinen ei?
Seniori-ikäisten paluumuuttokysymykseen on mahdotonta antaa yleislinjaa. Kyse on jokaisen senioriikäisen omasta ratkaisusta, mihin haluaa tässä elämänvaiheessa asettua.

RKP:
Asiaa on syytä pohtia, yhteistyössä myös muiden EU-maiden kanssa. Suomen kansalainen on aina
tervetullut takaisin Suomeen, iästä riippumatta.

Perussuomalaiset:
Suomen ei pidä rahoittaa vanhainkoteja ulkomailla eikä asettaa ulkosuomalaisia vanhuksia
eritysasemaan suhteessa Suomessa asuviin. Seniori-ikäisten paluumuuttoon tulee suhtautua
neutraalisti, sitä ei tule edistää eikä rajoittaa.

Vasemmistoliitto:
Seniori-ikäisten paluumuuttoa Suomeen voidaan edistää. Sitä ei tule ainakaan missään nimessä
rajoittaa suoraan eikä välillisesti. Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän perusajatus on se, että
se rahoittaa Suomessa tapahtuvaa sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmää. Ulkomailla sijaitsevia
yksityisiä vanhainkoteja ei tule ottaan Suomen valtionapujen piiriin.

Sininen tulevaisuus:
Asia on selvittämisen arvoinen. Toistaiseksi puolueellamme ei ole suunnitelmia ulkosuomalaisten
palveluasumisen suhteen. Missään nimessä suomalaisten paluumuuttoa Suomeen ei tule rajoittaa
millään keinoin.

