Sininen tulevaisuus arvostaa elämänkokemuksen myötä kertyvää viisautta, osaamista ja näkökulmaa. Siniset tahtoo varmistaa, että ikäihmisten osaaminen tunnistetaan myös työelämässä ja myös uuden opiskeluun rohkaistaan läpi elämän. Mestari-kisällimallin avulla saadaan ikäihmiset ja nuoret kohtaamaan työpaikoilla.
Siniset tahtoo varmistaa ikäihmisten riittävän avun ja hoivan sekä kotona että palvelukeskuksissa. Seniorilla on oikeus päättää itse omasta arjestaan ja terveydenhuollostaan. Myös
omaishoitajuutta on helpotettava paremmalla tuella, vapaa-ajan turvaamisella ja etuuksilla
paikallisiin palveluihin.
Siniset tahtoo torjua ikäihmisten yksinäisyyttä ja yksin jättämistä. Aktiivista ja merkityksellistä eläkeläiselämää on tuettava erilaisin harrastus- ja liikkumismahdollisuuksin. Siniset näkee
isovanhemmuuden tärkeänä voimavarana perheiden arjessa ja tahtoo edistää isovanhempien mahdollisuuksia tuetusti hoitaa lastenlapsiaan. Siniset esittää myös veronkevennystä
perheille, jotka asuvat yhdessä iäkkäämmän vanhempansa kanssa.

Eläkkeen on riitettävä elämiseen. Tehdään tasokorotus pienimpiin takuu- ja
kansaneläkkeisiin, jotta kenenkään ei tarvitse valita ruoan ja lääkkeiden väliltä.
Kevennetään pienimpien eläkkeiden verotusta. Tutkitaan myös mahdollisuus eri
sosiaali- ja terveysmaksujen maksukattojen yhdistämiseen ja ajalliseen jaksottamiseen esimerkiksi puolivuosittain, jolloin
monesta eri maksusta ei koidu alkuvuonna liian suurta taakkaa.

Arvostetaan isovanhemmuutta. Eläkeläisissä on suuri potentiaali, joka pitää
valjastaa yhteiskuntamme tueksi. Isovanhemmat ovat suuri voimavara lapsiperheiden arjessa. Tuetaan isovanhempia
lisää perhevapaamallin avulla, joka mahdollistaa myös sukulaisten hoivavastuun.

Eläkeläisten velkaantuminen on pysäytettävä. Monelle eläkeläiselle tulee yllätyksenä se, kuinka paljon eläkkeelle siirtyminen pienentää tuloja. Eläkeläisten taloustaitoja tulee parantaa ja tietoutta erilaisista
eläkeläisalennuksista lisätä. Pikavipit eivät
ole eläkkeiden paikkaamista varten.

Eläkeläisten osaaminen tunnistettava.
Eläkeläisillä on paljon työelämän viisautta
ja osaamista, minkä eteenpäin siirtämiseen tulee panostaa. Hyödynnetään mestari-kisälli-mallia oppisopimuskoulutuksessa. Luodaan eläkeläisten työpooleja ja
mentoriohjelmia, joissa hyödynnetään paremmin jo eläkkeellä olevien henkilöiden
tiedot ja taidot. Tämä lieventää myös sukupolvien välistä kuilua.

Ylilääkitseminen kuriin. Rationaalinen
lääkehoito kaikille. Eläkeläisten koko lääkitysten kirjo tulisi tarkistaa kerran vuodessa. Nyt syödään paljon turhia lääkkeitä ja
maksetaan niistä turhaan.

Tuetaan perheen sisäisiä asumisratkaisuja. Iäkkäistä vanhemmista huolehtiminen on arkea monelle aikuiselle lapselle.
Annetaan verohelpotus niille perheille, jotka majoittavat oman iäkkään vanhemman
asumaan kotiinsa.

Hoitajamitoitus lakiin. Vanhusten hoivan tulee olla inhimillistä eikä pelkkää makuuttamista. Hoitajien määrä on ensisijainen asia, joka pitää korjata. Tehdään hoitajamitoituksesta lakisääteinen ja nostetaan se 0,7:n. Mitoituksessa on myös varmistettava riittävä muu henkilöstö esimerkiksi siivoukseen ja toimistotyöhön.

Eläkekatto tukemaan eläkejärjestelmää. Valtion maksamalla eläkkeellä ei ole
tarkoitus rikastua. Edistetään suurimpien
eläkkeiden eläkekattoa.

Tuetaan aktiivista eläkeläiselämää.
Tuetaan eläkeläisten liikkumista ja kulttuuritapahtumiin osallistumista erilaisilla
eläkeläisalennuksilla ja liikuntaseteleillä.
Näin vähennetään terveysmenoja ja ennaltaehkäistään sairauksien puhkeamista.

Oppia ikä kaikki. Oikeus oppia uutta pitää taata myös ikäihmisille. Esimerkiksi
uuden kielen oppiminen pitää ajatuksen
virkeänä ja uuden teknologian käyttöön
opetteleminen auttaa arjessa. Kaikkea oppimista tulee tukea.

Omaishoitajien asemaa parannettava.
Helpotetaan omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä. Varmistetaan, että omaishoidontukea myönnetään samoin perustein
koko maassa. Lisäksi tulee lisätä omaishoitajien vapaapäiviä ja varmistaa sijaishoidon
laatu. Rohkaistaan kuntia lisäämään omaishoitajien etuuksia paikallisissa palveluissa.

Kotihoito kuntoon. Pidetään huolta, että
jokainen vanhus voi elää arvokkaasti
myös kotonaan. Varmistetaan alan houkuttelevuus, työntekijöiden jaksaminen ja
riittävä aika hoitotyöhön kotihoidossa.

