5. Hyvinvoivassa
kunnassa eläkkeensaaja
Kunnallisten peruspalvelujen
on tuettava aktiivista ikääntymistä
on aktiivinen toimija, jota kuunnellaan
Ikääntyvä väestö on kunnan merkittävä voimavara. Eläkkeensaajat toimivat
vapaaehtois- ja vertaistoimijoina, myös ikääntyneiden vanhempiensa sekä
lastenlastensa hoitajina. He ovat työelämän voimavara ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä
huomattava ja koko ajan kasvava joukko kuluttajia.
Ikääntyneiden aseman vahvistuminen vaatii aitoa osallisuutta keskusteluun,
vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Kunnallisten vanhusneuvostojen rooli on
merkittävä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Kuntien
vanhusneuvostojen toimintaedellytykset tulee turvata ja niiden toimintaa kehittää
edelleen.
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Täyttä elämää hyvinvoivassa kunnassa – eläkkeensaajan ääni kuuluviin!

EKL

Lähipalvelut on oltava kaikkien kuntalaisten saavutettavissa
Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee muuttamaan rakenteita ja toimintatapoja merkittävästi.
Uudistuksessa sote-palvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle, pois kunnasta. Kunnassa on vankka
kuntalaisen arjen tuntemus ja mahdollisuus kehittää ja varmistaa sote-palveluita vielä vuosia.
Kunnassa on oltava ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita tuntevia ja ymmärtäviä päättäjiä. Heidän on
varmistettava tiedon siirtyminen maakuntaan tulevassa suuressa uudistuksessa.

1. Hyvinvoivassa kunnassa asumisen ennakointia pidetään tärkeänä
niin yksilöille kuin yhteiskunnalle
Yhteiskunnalle ja yksilölle on tärkeää, että ikääntyvä voi elää mahdollisimman pitkään
omassa kodissaan ja hankkia tarvitsemansa palvelut itse. Läheskään aina tämä ei onnistu
siinä asunnossa, jossa on eletty eläkeikään saakka. Tarvitsemme lisää esteettömiä ja
laadukkaita koteja sekä asumismuotoja, joihin palveluiden tuominen on aidosti
mahdollista, kun niitä jossain vaiheessa tarvitaan.
Vanhuksella tulee olla oikeus valita ja saada hoitomuodokseen itselleen turvallinen
asumismuoto riittävien hoito- ja tukipalveluiden turvin, kohtuullisella hinnalla.
Laitoshoidon mahdollisuus tulee taata niitä tarvitseville. Hyvinvoivassa kunnassa on
nollatoleranssi kaikenlaiselle kaltoinkohtelulle.

2. Hyvinvoivassa kunnassa otetaan huomioon myös ne,
joita digitalisaatio ei tavoita
Hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nostettu digitalisaation edistäminen ei
saa johtaa kansalaistemme syrjimiseen. Kaikissa olosuhteissa on turvattava palvelut myös
niille, joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön. Kunnissa on
huomioitava, että digitalisaatio ei voi tavoittaa kaikkia.
Ikäihmisten tietotekniikkaopastusta on tarjottava jokaisessa kunnassa. Tähän on varattava
niin taloudellisia kuin henkilöresursseja. Vapaaehtoiset eivät voi olla vastuussa verkkopalveluiden ja niissä tarvittavien välineiden opastamisesta.

Kunnat eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita
kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät jo nyt ensiarvoisen tärkeää
työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi
sekä yksinäisyyden torjumiseksi.
Kuntien tulee edistää eläkeläisyhdistysten toimintaedellytyksiä. Toiminnassa tarvittavat
tilat on turvattava joustavasti ja maksutta. Kuntien julkiset tilat on avattava
kansalaistoiminnan käyttöön.

4. Hyvinvoivassa kunnassa eläkkeensaajan avuntarpeeseen vastataan
ja palvelut ovat aidosti saavutettavissa
Ikääntynyt kuntalainen tarvitsee usein paljon ja erilaisia palveluja terveyden ja
hyvinvoinnin mahdollistamiseksi ja säilyttämiseksi. Kunnassa tulee kiinnittää huomiota
avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Lähipalveluja tulee kehittää siten,
että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan ja että he saavat tarvitsemansa
avun mahdollisimman lähellä ja kohtuulliseen hintaan. Esimerkiksi kirjastot voivat toimia
ikäihmisten todellisina kulttuuriaittoina ja monipalvelu- yksikköinä, ei vain
kirjalainaamoina.

3. Hyvinvoivassa kunnassa panostetaan
eläkeläistoimintaan ja ikäihmisten aktivointiin

Sote-uudistuksen myötä nämä palvelut siirtyvät maakunnille. Tämän suuren muutoksen
aikana kuntien tulee huolehtia ikääntyneen hyvän arjen turvaamisesta. Kunnan tulee
varmistaa tiedon siirtyminen maakuntaan ja osaltaan taata palvelujärjestelmän
oikeudenmukaisuus ja toimivuus tulevassa uudistuksessa.

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesi ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti
aktiivisina. Kunnan tulee tarjota heille riittävät ja tarvittaessa kohdennetut
joukkoliikenteen palvelut sekä erilaisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja edulliseen hintaan.

Hyvinvoivassa kunnassa vanhusväestön hyvinvointia ja terveydentilaa seurataan
aktiivisesti sekä varmistetaan palveluiden tosiasiallinen saatavuus ja saavutettavuus.
Omaishoitajia tuetaan aktiivisesti ja omaishoitoa arvostetaan.

Vaikuta ja äänestä kuntavaaleissa 9.4. Ennakkoäänestys 29.3.–4.4.



