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Hyvä Senioriliikkeen jäsen,
Suomen Senioriliike on julkaisut alla olevan tiedotteen tänään 9.6. 2015. Tiedote
on lähetetty tiedotusvälineille ja eduskuntaryhmille.
Vanhustenhoitoon laatua ja resursseja
Juha Sipilän hallitusohjelmassa on useita mainintoja ikäihmisten hoivan ja
hoidon parantamisesta. Vanhuspalvelujen parantamiseksi Senioriliike pitää
välttämättömänä, että kotihoitoa, kuntoutusta ja yhteisöllisiä
ympärivuorokautisen hoidon asumismuotoja vahvistetaan. Kotihoidon
resursseja on lisättävä merkittävästi ja toimintatapoihin ja laatuun on
tehtävä radikaaleja uudistuksia. Perinteisten vanhainkotien alasajo on
lopetettava.
Ympärivuorokautiseen laitoshoitoon on mahdollista siirtyä vain
lääketieteellisin tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvin perustein.
Periaate on hyvä, jos kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuminen on
inhimillisesti katsoen hyvää ja turvallista. Näin ei kuitenkaan aina ole.
Kuulemme lähes viikoittain räikeitä esimerkkejä siitä, miten
toimintakyvyttömät, erityisesti muistisairaat vanhukset ovat jääneet liian
pitkäksi aikaa yksin. Hoivan tilannetta on kuvattu jopa heitteillejättönä.
Kotipalvelu piipahtelee pikaisesti päivän mittaan huolehtimassa
hoitotoimenpiteistä ja omaiset, jos heitä on, yrittävät etähoitaa läheisiään
mahdottomien tehtävien edessä.
Laadukkaaseen kotihoitoon kuuluu hoivan ja hoidon lisäksi vanhusten
yksilöllisten tarpeiden mukaista kuntoutusta ja osallistavaa huolenpitoa.
Kotihoidon rinnalla on oltava mahdollisuus saada ympärivuorokautista
hoitoa laitosmaisissa yksiköissä tai palveluasunnoissa silloin, kun
ikäihminen ei enää pärjää kotona. Heille on oltava tarjolla tehostettua
palveluasumista ja perinteisiä vanhainkotipalveluja. Ikäihmiset ansaitsevat
viime vuosinaan inhimillisen asuinympäristön ja hyvän hoivan.
Erilaisten asumis- ja hoivamuotojen kehittäminen kokeiluluonteisesti on
tervetullutta. Perhehoidon käyttöön ottaminen voi olla joillekin vanhuksille
oikea tapa, mutta sen varaan ei voida hoivaa rakentaa suuressa
mittakaavassa.
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Senioriliikkeen hallitus toivoo, että lähetätte tätä viestiä eteenpäin omassa
kunnassanne lehdistölle ja päätöksentekijöille mahdollisuuksienne mukaan.
*************************************************************************************
Hallitusohjelman keskeisiä kohtia ikäihmisten kannalta:
Alla on lyhyesti Juha Sipilän hallitusohjelman keskeisiä kohtia, joilla tulee olemaan
vaikutuksia eläkeläisiin ja ikäihmisiin, erityisesti heidän talouteensa. Kaikista näistä
hallitusohjelman kohdista ei ole vielä varsinaisia päätöksiä tai yksityiskohtaista tietoa.
Yhteenveto:
• Indeksipäätösten seurauksena eläkkeiden ostovoima tulee pienenemään.
• Asumistukea leikataan sitä saavilta eläkeläisiltä.
• Yksityisten lääkärien palkkioista maksettavia korvauksia ja lääkekorvauksia
alennetaan.
• Veroja korotetaan mm. kiinteistö-, ajoneuvo-, jäte-, sähkö- ja lämmitysöljyn vero
• Eläketulon verotus suhteessa ansiotuloverotukseen nousee, koska
verokevennykset kohdennetaan vaan ansiotuloverotukseen. Eläkeläisille on
luvassa veronkevennystä ainoastaan, jos hallitus sopii työmarkkinajärjestöjen
kanssa yhteiskuntasopimuksesta.
Vähennykset ja kevennykset verotuksessa
• Parannetaan kotitalousvähennystä korvausastetta korottamalla ja sisällyttämällä
kotitalousvähennyksen piiriin soveltuvat ikääntyneiden hoitopalvelut.
• Maltillisten palkkaratkaisujen tukemiseksi varaudutaan ansiotuloverotuksen
lisäkevennyksiin. Kevennykset koskevat kaikkia tuloluokkia ja eläkeläisiä, pieni- ja
keskituloisia painottaen. HUOM! Toteutetaan, jos saadaan Yhteiskuntasopimus
aikaiseksi
Eläkkeet
• Takuueläkkeen tasokorotus 20 €/kk
Palvelumaksut vanhustenhoidossa
• Pitkäaikaisesta laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotiin annettavista palveluista ja
muista sote -palveluista perittäviä asiakasmaksuja korotetaan
Kotihoito
• Kotihoitoa lisätään. Kehitetään eri asumismuotoja. Omaishoitajien jaksamista
tuetaan.
Vanhuspalvelujen henkilömitoitus
• Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton
vähimmäismäärä on 0,40-0,50 hoitotyöntekijää/asiakas ( nykyisin 0,50).
Terveyskeskusten vuodeosaston pitkäaikaishoidossa suositus on 0.70
hoitotyöntekijää/asiakas.
Tässä luettelossa on vain keskeisiä osia hallitusohjelmasta. Palaamme tarkemmin
sisältöihin ja kannanottoihin elokuussa.
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Kansalaisaloite Arvokkaasta vanhuus
Kansalaisaloite.fi –sivustolla on aloite Arvokkaasta vanhuudesta. Senioriliike
suosittelee aloitteen allekirjoittamista. Aloitteessa vaaditaan muutosta nk.
Vanhuspalvelulakiin (Laki (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta, sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ). Aloitteessa
vaaditaan lain täydennystä pykälällä, joka oikeuttaa ja velvoittaa kunnat
ylläpitämään riittävän määrän pitkäaikaishoidon laitospaikkoja (ns.
vanhainkotipaikkoja) huonokuntoisia ikääntyneitä henkilöitä varten, jotka
eivät pärjää enää kotona kotipalvelun turvin. Tietoja aloitteesta tämän linkin
kautta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1282
Suomen Seniorilehti 1/2015
Maaliskuussa julkaistua Suomen Seniorlehteä on vielä jonkin verran
toimistossa. Jos haluat antaa lehden ystävillesi tai jakaa omalla
paikkakunnallasi, pyydä lehteä toimistolta sähköpostilla
toimisto@senioriliike.fi tai puhelimitse 050 345 4200
Terveisin ja hyvää kesää !
Eeva Kainulainen
Puheenjohtaja
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