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Eeva Kainulainen
Suomen Senioriliikkeen
puheenjohtaja

Näkymätön ihminen

I

käihminen on näkymätön. Poikkeuksen tekevät vaalit. Silloin puolueet muistavat iäkkäitäkin. Myös koronapandemian alkaessa
iäkkäitä muistettiin rokotuksilla, ja eristyksellä.
Kun kansalainen siirtyy eläkkeelle, hänen veroprosenttinsa nousee, hän siirtyy työterveyspalveluista jonottamaan terveyskeskukseen,
hän odottaa leikkauksia ja muuta erikoissairaanhoitoa, hänen kantaansa ei kysytä mielipidetiedusteluissa, häntä ei oteta kokemusasiantuntijaksi, kun suunnitellaan ikäihmisten
palveluja tai tehdään TV-ohjelmia.
Jossain vaiheessa hänen ylitseen puhutaan
ikään kuin hän olisi lapsi. Kun sitten kunto
heikkenee - se heikkenee kaikilla, vaikka kuinka jumppaisimme - ja tarvitsisimme hoivapal-

veluja, niiden saanti on kiven alla. Kotihoito
on mantra, mutta siihenkään ei saada palveluja. Hoivakoteihin pääsy on vaikeaa, jopa niillä,
jotka eivät pysty ollenkaan huolehtimaan itsestään.
Jo nyt vaalipuheet ovat alkaneet. Kaikki puolueet ovat huolestuneita hoivapalvelujen saatavuudesta, henkilökunnan riittävyydestä ja
pysyvyydestä, johtamisesta ja koulutuksesta.
Kaikkeen tähän tarvitaan rahaa. Huolestuminen on turhaa puhetta, jos korvamerkittyä rahaa ei ole. Jos rahaa puuttuu, koko elämänsä
työtä tehneet ja veroja maksaneet kansalaiset
jätetään heitteille. On arvovalinta, mihin osoitetaan varoja.
EEVA KAINULAINEN

L U K I JA LTA

Hyvinvointialueille toimisto
auttamaan kansalaisia
- DIGIPALVELUT EIVÄT SAAVUTA KAIKKIA
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Eläkeläiset julkisen terveydenhoidon suurimpia käyttäjiä
Hoitajien työolot ja palkkakiista raastavat sielua

E

läkeläiset ovat julkisen terveydenhoidon suurimpia käyttäjiä. Siksi
hoitajien ammatillinen tilanne raastaa eläkeläisen sielua. Hoitajien
työ on vaativaa. Ammatillisen osaamisen lisäksi työ käy tunteisiin. On
oltava ymmärtäväinen, empaattinen, kohdeltava jokaista potilasta potilaslähtöisesti ja kuitenkin pidettävä kiinni siitä, minkä koulutuksensa perusteella tietää oikeaksi.
Miksi ei keskitytä niihin asioihin, joita hoitajat ovat vaatineet? Hoitajat
ovat toistuvasti tuoneet esille johtamiseen liittyviä ongelmia, he toivovat tasa-arvoista kohtelua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. He haluavat myös parempaa palkkaa niin kuin jokainen, joka tuntee työnsä arvon.
Vaikka ymmärtäisi sairaanhoitopiirien tuskaa heidän vastuustaan potilasturvallisuudesta, niin yhtä helppo on ymmärtää hoitajien tilannetta. Hehän ovat kuin pelinappuloita, joita muka voisi pakottaa tekemän työnsä.
Mitä se sellainen on? Ihmisen voi pakottaa työpaikalle, mutta millainen työpanos sitten pakolla saadaan.
Tällä ankaralla palkkakiistalla voi olla pitkäaikaiset seuraukset. Ellei nyt
päästä hyvään ratkaisuun, väen vanhetessa Suomi voi olla ennennäkemättömissä ongelmissa. Tätäkään kiistaa ei selvitetä pelkästään rahalla. Hoitajien
asema, vaikutusvalta omaan työhönsä, henkilöstön riittävyys ja hyvät työolosuhteet ovat olennainen osa hyvää työelämää tänä päivänä. Sitä nuoret
alalle tulevat hoitajat tulevaisuudessakin vaativat.
HELI STENVALL
päätoimittaja

likuumentunut suomalainen digitalisaatio on sulkenut yli miljoona
ikäihmistä, vammaista ja erilaisista sairauksista kärsivää palveluiden
ulkopuolelle. Nämä ihmiset eivät selviä arkisista, jokapäiväisistä toimistaan ja ovat todella monella tavalla pulassa.
Me kaikki olemme saaneet erilaisia valmiuksia elämään, joten ihmiset eivät
ole samalla viivalla. Urheilussakin on olemassa sarjat eri-ikäisille, tosi elämässä niitä ei ole.
Palvelut ovat siirtyneet verkkoon salasanojen, numero- ja kirjainyhdistelmien taakse. Se on monelle ylivoimaista ja mahdotonta hallita. Ehdotukseni on,
että jokaiselle hyvinvointialueelle perustetaan vanhusasiavaltuutetun toimisto. Toimistossa hoidettaisiin ajanvarauksella ikäihmisten, vammaisten ja sairauksista kärsivien asioita ja tavallisuudesta poiketen vastattaisiin myös fyysisesti puhelimeen.
Toimistossa hoidettavat asiat olisivat: neuvonta ja opastus laskujen maksussa, erilaisten hakemusten ja KELA-papereiden täyttö, bussiaikataulujen tulostus, koska aikataulut ovat pääsääntöisesti vain netissä sekä konsultaatio kaikissa niissä asioissa, jotka ovat siirtyneet verkkoon. Myös tukihenkilöverkosto
olisi mahdollista toteuttaa, jos vaan hyvää tahtoa riittää.
Suomeen perustettiin tänä talvena vanhusasiavaltuutetun virka, jota hoitaa
Päivi Topo, hyvä, mutta täysin riittämätöntä apua tarvitsevien määrää ajatellen, pieni edistysaskel kuitenkin. Vanhusasiavaltuutetun toimisto pitäisi saada
jokaiselle hyvinvointialueelle ja/tai myös suurimpiin kaupunkeihin.
Pankit ovat olleet tiennäyttäjinä huonoissa vanhuspalveluissa ja seisottavat
eläkepäivinä ja muulloinkin asiakkaita tuntikausia jonoissaan. Jos meillä on
varaa suurareenaan, tekosaariin, ratikkaan ja tunneliin, niin kai meillä on varaa palvella ihmisiä, jotka ovat vuosikausia veroja Suomeen maksaneet, oletan?
En tarkoita, että palvelut vanhusasioiden toimistossa olisivat täysin ilmaisia,
vaan kohtuuhintaisia, joista jokaisella on mahdollisuus selvitä. Veloittaahan
pankkikin jokaisesta laskusta, joka palvelustaan erikseen ja myös verkkopankin käyttäjiltä kuukausimaksun. Myös soittaminen pankkiin ja kaikkiin virallisiin tahoihin odotusaikoineen on maksullista ja turhauttavaa.
''Ärrät'' (R-Kioskit) ovat jo laajentaneet palveluitaan laskujen maksuun asiakkaan puolesta edellyttäen, että laskussa on viivakoodi. Tätä tiedän joidenkin
jatkuvasti käyttävän.
Toivon, että päättäjämme astuvat vihdoin sieltä sfääreistä tänne maan kamaralle kohtaamaan ja tunnistamaan ihmisten arkipäivän ongelmat. Ennen digitalisaatiota vastavia ongelmia ei ollut. Arkipäivän jokapäiväiset asiat eivät saa
olla rakettitiedettä, vaan ne pitää olla jokaisen kansalaisen hallittavissa tai ainakin niihin on oltava apu olemassa.
TAPANI TELENIUS, TAMPERE

Senioriliikkeen jäsen
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Vanhusneuvola

auttaisi sekä ikääntyneitä että omaisia
Kun kohtaat ongelman, mieti mitä asialle voi tehdä. Näin ajattelivat neljä tarmokasta naista Pirkko Lehtinen, Meri-Sisko
Eskola, Raili Lehtonen ja Merja Etholen-Rönnberg, jotka ovat luoneet kansalaisaloitteen vanhusneuvolan perustamisesta.

S

yyskuun alussa (1.9.22) Kampin
palvelukeskuksessa oli avoin tilaisuus, jossa naiset selvittivät
asiantuntijoiden turvin aloitteensa tarpeellisuutta.
Lasten neuvolatoiminta on suomalaisessa yhteiskunnassa kaikille tuttu ja arvostettu palvelu. Tähän malliin
tukeutuessaan vanhusneuvola on helposti löydettävä ja lähestyttävä, kaikille avoin palvelu. Se palvelisi yhtä hyvin
vanhusta itseään kuin omaisia, jotka
kamppailevat tiedon viidakossa etsiessään apua läheisilleen.
Avun ja tarpeen kohtaamattomuus
on todettu myös tutkimuksissa ja virkamiestasolla. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n viimeisimmässä
arviointiraportissa 21 todetaan: ”Kyky
tunnistaa palvelutarpeet riittävän varhaisessa vaiheessa on puutteellista.
Ikääntyvät pääsevät palvelutarpeen arviointiin kiireellisissä tilanteissa nopeasti, mutta palvelujen myöntämiskriteerejä on tiukennettu. Piilossa olevaa
palveluntarvetta ei tunnisteta riittävästi ja ylipäänsä ikääntyneiden palveluissa arvioitiin olevan tyydyttymätöntä
palvelutarvetta.”
Naiset perustelevat neuvolaehdotustaan: Panostamalla vanhusten neuvola-

palveluihin ja muihin ennaltaehkäiseviin toimiin riittävän ajoissa voidaan
lisätä yli 65-vuotiaiden toimintavuosia
ja samalla vähentää hoivapalvelujen
tarvetta ja kustannuksia.
Ehdotuksessa neuvolan palvelukokonaisuuteen integroidaan lakisääteiset ja muut olemassa olevat palvelut
ja henkilöstö, jolloin näiltä osin ei synny lisäresursoinnin tarvetta. Näin myös
sujuvoitetaan arviointi- ja palveluprosesseja ja päällekkäisyydet poistuvat.
Ikääntyvällä on vaikeuksia saada tietoa pirstaleisina tuotetuista palveluista
ja löytää niiden äärelle, erityisesti mikäli hänellä ei ole tukenaan läheisiä. On
myös otettava huomioon niiden, arviolta noin 300 000 ikääntyneen tarpeet,
joilla ei ole mahdollisuuksia digitaalisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen käyttöön.

Suuret ikäluokat kohta
80-vuotiaita
Vuonna 2030 kaikki suuret ikäluokat
ovat jo yli 80-vuotiaita. Ikääntyneiden
osuus väestöstä vaihtelee kunta- ja hyvinvointialuekohtaisesti, mutta arvion
mukaan vuonna 2030 isossa osassa kuntia jo joka neljäs asukas on 65-vuotias tai
sitä vanhempi ellemme maahanmuu-

tolla onnistu muuttamaan tätä kehityssuuntaa.
Vanhusneuvolamallilla sujuvoitetaan palvelupolkuja, lyhennetään odotus-aikoja ja vältetään palvelukatkokset
sekä päällekkäiset ja tarpeettomat toiminnot.
Kun palvelujen saannin kriteerit ovat
valtakunnallisia, ehkäistään tilanteita, joissa ikääntynyt henkilö jää ilman
tarvitsemiaan palveluja. Samalla estetään heitteillejättöön rinnastettavia tilanteita, joissa ikääntynyt asuu kotonaan ilman tarvittavaa kotihoidon tai
muuta tukea.
Hyvän ja turvallisen ikääntymisen
mahdollistaminen yhteiskunnassamme on arvovalinta.
Allekirjoita kansalaisaloite 5.11.22
mennessä osoitteessa kansalaisaloite.
fi tai https://www.kansalaisaloite.fi/
fi/aloite/10740
Kampin palvelukeskuksen tiedotustilaisuudessa ja paneelissa puhujina olivat vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo,
professori Marja Vaarama ja MeriSisko Eskola, joka kertoi kamppailustaan äitinsä hoidon järjestämiseksi. Paneelissa olivat kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (keskusta) Paula Risikko (kokoomus), Maria Guzenina
(SDP) Irene Vuorisalo Eläkeliitosta,
Eeva Korkeamäki Vanhustyö Keskusliitosta, kaupunginvaltuutettu Minna
Lindgren (Vihreät), Simo Paassilta
EETUn pu-heenjohtaja ja Timo Vuori,
Kansallinen Senioriliitto.

Professori Marja Vaaraman (kuvassa
edessä) mielestä vanhusneuvolassa on
oltava moniammatillinen tiimi. Ikääntyneet tarvitsevat laaja-alaisesti tietoa
terveys- ja hoivapalveluista. Kuvassa
takana Senioriliikkeen puheenjohtaja
Eeva Kainulainen.
Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kertoi
ymmärtävänsä, että aloite vanhusneuvolaksi lähtee todellisesta tarpeesta.
Ikääntyneet tuntevat usein, että heitä ei
oteta tosissaan.

HS

Meri-Sisko Eskola, Merja EtholenRönnberg, Raili Lehtonen ja Pirkko
Lehtinen olivat miettineet yhdessä
mikä parannus voisi auttaa ikääntyneitä ja heidän omaisiaan ja päätyneet
ehdottamaan vanhusneuvolaa.

ALLEKIRJOITA KANSALAISALOITE: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10740
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Hoitohenkilökunnan johtamiseen:

ARVOSTUSTA, AVOINTA DIALOGIA JA TASA-ARVOA

A

voin dialogi ja ihmisten arvostus korostuvat
terveydenhuollon johtamisessa. Terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen vaatii
hallintotieteiden lisensiaatti Marjo Räsäsen väitöstutkimuksen mukaan myös johtamisen uudistamista. Väitöskirja nostaa esiin dialogisen johtamisen
mahdollisuuden.
Dialoginen johtaminen tarkoittaa ajattelemisen,
tekemisen ja vuorovaikutuksen taitoja. Se arvostaa
henkilöstöä ja korostaa lähijohtajan minuutta.
– Dialogisen johtamisen avulla voidaan kehittää lähijohtamista, kompetensseja ja organisaation
tuottamia palveluja. Tämä onnistuu osallistamalla
henkilöstöä ja hyödyntämällä koko henkilöstön ideoita, toteaa Räsänen.
Terveydenhuollon uudistaminen kaikilla tasoilla tuo suuria haasteita myös johtamiselle. Tavoite
on, että palvelut tuottaisivat yhä enemmän arvoa
ammattitaitoisesta työvoimasta tinkimättä.
– Hoitotyössä substanssiosaaminen painottuu
silti vahvasti johtamisosaamisen sijasta, sanoo Räsänen.

Tutkimuksen mukaan dialogisen johtamisen elementtien tunnistaminen ja niiden aktiivinen käyttöönotto lähijohtamisessa voivat tukea hoitotyön
johtajuutta sekä johtajan persoonallista kehittymistä.
– Itsensä tunteminen niin persoonana kuin johtajana on lähijohtajan tärkeä ominaisuus, joka
vaikuttaa niin työntekijäkokemukseen kuin tuotettujen palvelujen asiakaslaatuun, Räsänen muistuttaa.
Räsäsen artikkeliväitöskirja koostuu neljästä
tieteellisestä osajulkaisusta, joissa lähijohtajuudesta kerättyä empiiristä aineistoa tutkittiin laadullisin menetelmin. Kolme aineistoa kerättiin suuren kaupungin hoitotyön lähijohtajilta
(osastonhoitajilta ja apulaisosastonhoitajilta) ja
yksi vaativaa kliinistä hoitotyötä tekeviltä sairaanhoitajilta.
LISÄÄ TIETOA:
Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa:
URN.FI/URN:ISBN:978-952-03-2466-7

Ikääntyneiden asumista kehitetään
- ympäristöjen kehittäminen vähäisempää

I

kääntyneiden hyvään asumiseen
liittyviä kehittämishankkeita kunnissa ja hyvinvointialueilla esiteltiin
webinaarissa 16.8.2022. Hankkeiden toteutumista, yhteistyötä ja tulosten hyödyntämistä esittelivät Jyväskylän, Tampereen, Hämeenlinnan ja
Kalajoen kunnat sekä Lapin, PohjoisKarjalan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.
Webinaariin valikoituneiden kuntien kehittämishankkeet ovat esimerkkejä monista hyvistä hankkeista totesi
asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä aloituspuheenvuorossaan.
Ikääntyneiden laaja-alaisiin tai yhden kohteen kehittämishankkeisiin on
vuosina 2020 – 2022 ympäristöministeriöstä jaettu kunnille ja kuntayhtymille 2,94 miljoonaa euroa.
Hankkeissa asumisen ennakointi ja
muun muassa uuden asuntokohteen
suunnittelu ovat hyvin edustettuina,
mutta Hynysen mukaan asuinympäristöjen kehittäminen on vähäisempää.

Esteettömät asuinkorttelit
edistävät arjen sujuvuutta
Toivottavasti tulevissa hankehakemuksissa löytyy hyviä hakemuksia asuinkortteleiden tai muiden esteettömien ja
yhteisöllisyyttä edistävien elinympäristöjen kehittämiseen. Ikäystävällinen
elinympäristö edistää toimintakykyisyyttä ja arjen sujuvuutta, sosiaalisesta
hyvinvoinnista puhumattakaan.
Tuloksissa ilahduttaa hankkeiden
laajat yhteistyöverkostot ja ikääntyneiden osuus suunnittelussa. Esimerkiksi Jyväskylässä hyödynnettiin vanhusneuvoston asiantuntemusta, kun tarvittiin näkemystä asioiden tärkeysjärjes-

tyksestä. Ikääntyneiden asumisen kehittämisessä vanhusneuvostot ovat
kunnissa tärkeä voimavara.
Kalajoki on hyvä esimerkki siitä, että
hanke toimii, kun hyödynnetään paitsi
tieteellistä tutkimusnäyttöä, myös kunnan sisäistä yhteistyöverkostoa ja poikkihallinnollista osaamista. Hankkeen sitominen osaksi kunnan strategiaa ja
aikaisempien tai rinnakkaisten hankkeiden tiedon, osaamisen ja tulosten hyödyntäminen osoittaa kunnan suunnitelmallisuutta ja vakavaa suhtautumista ikääntyneiden asumisen kehittämiseen. Se vähentää myös ongelmia, joita
henkilöiden vaihtuvuus aiheuttaa. Mainittakoon, että Tampereella yhteisöllinen asuminen yksi on poliittisen päätöksenteon painopisteistä.
Hämeenlinna on esimerkki kaupungista, jossa on kaupunki- ja pitäjätaajamia. Jokainen kunta, jopa kuntaalue on omanlaisensa ja vaatii omanlaisensa toimenpiteet ikääntyneiden
asumisen kehittämisessä. Yksi yhteinen ongelma, joka näyttää nousevan
jatkuvasti esille, on haluttomuus tai
mahdollisuus muuttaa pitäjiltä taajamien keskustaan. Asumisen ennakoinnin kannalta tärkeä huomio Hämeenlinnan hankkeessa oli, että ikääntymisen myötä muuttohalukkuus vähenee.
Yksilöllisiin asumisen ratkaisuihin
vaikuttaa paitsi ikääntyneen tunteet
ja toiveet myös taloudelliset realiteetit. Omin käsin rakennetusta elinympäristöstä on vaikea muuttaa pois, mutta
ongelmana on myös se, että esimerkiksi omakotitaloja on vaikea saada myydyksi. Mielenkiintoisen lisän tähän tuo
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tekemä selvitys, jonka mukaan läheiset
pitävät ikääntynyttä itseään tärkeämpä-

KUNTIEN JA HYVINVOINTIALUEIDEN TEHTÄVÄT

ASUMISESSA JA PALVELUISSA

(Asuntoneuvos Raija Hynysen yhteenveto)
JATKOSSAKIN KUNTIEN TEHTÄVIÄ
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta
• Erilaisten asumisratkaisujen edistäminen
• Kotona asumista tukeva toiminta ja palvelut (muut kuin kotipalvelut)
• Asuinalueiden kehittäminen ikäystävällisiksi
• Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
SIIRTYY HYVINVOINTIALUEIDEN TEHTÄVIKSI
• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Kotihoito
• Asumispalvelut (palveluasuminen, tuettu asuminen) ja laitoshoito

nä sitä, että asuinpaikkakunta ei muutu.

Asumisen palvelukokonaisuus
vaatii tiivistä yhteistyötä
Webinaarissa esiteltiin myös Lapin,
Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen
hyvinvointialueiden hankkeita ikääntyneiden asumisen kehittämisessä.
Hankkeet ovat menossa ja päättyvät
30.4.2023 ja vaikuttaa siltä, että tällä
hetkellä keskitytään selvittämään mitä
ja miten kunnat ovat hoitaneet ikääntyneiden asumisen palveluita. Sydämestäni toivon, että kunnat olisivat
aktiivisia yhteistyön kehittämisessä,
koska ilman sitä asumisen palvelukokonaisuus pilkkoutuu.
Yllä on Raija Hynysen esittämä jaot-

telu kuntien ja hyvinvointialueiden
työnjaosta. Kun sitä tarkastelee, voi havaita, että esimerkiksi ikäystävällisen
elinympäristön kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä.
PIRKKO RUUSKANEN-PARRUKOSKI

LISÄÄ TIETOA:
Hankkeista on kuvaukset ympäristöministeriön ikääntyneiden
asumisen sivustolla ym.fi/ikaantyneidenasuminen. Webinaarin sisällöt löytyvät
otsikolla Ikääntyneiden hyvään
asumiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla
samasta osoitteesta.
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- LISÄÄ RAHAA HOIVAPALVELUIHIN

Senioriliikkeen puheenjohtaja Eeva Kainulainen, varapuheenjohtaja Esa Fagerlund,
ja hallituksen jäsen Reijo Vuorento sekä EETU ry:n puheenjohtaja Simo Paassilta
keskustelivat kesällä keskeisistä ikäihmisten elämään vaikuttavista asioista. Keskustelussa tuli esille monia teemoja, jotka ovat yhteisiä molemmille järjestöille.

H

Senioriliike vaatii verovapautta
omaishoitopalkkioihin
Senioriliikkeelle on tullut tietoja kunnista, joissa omaishoitosopimuksia on evätty, ilmeisestikin
kuntien rahanpuutteen takia. Sopimuspohjaiset
omaishoidot tulisi ottaa tärkeäksi osaksi ikäihmisten hoivapalveluja. Se on sekä inhimillinen valinta
mutta myös yhteiskunnan etu. Hyvinvointialueiden
aloittaessa toimintansa, kuntien erilaiset omaishoito-ohjelmat yhtenäistyvät hyvinvointialueen kunnissa. Omaishoito on keskeinen teema molemmille järjestöille.
Senioriliike katsoo, että omaishoitopalkkiot tulisi
olla verovapaita lapsilisien verovapauden tavoin.

Tasa-arvoa verotukseen
Keskustelussa tuli esille Ruotsin esimerkki palkansaajien ja eläkeläisten verotuksen yhtenäistämisestä, eli palkansaajia ja eläkeläisiä verotetaan samoin
perustein. Nythän eläkeläiset maksavat Työeläkevakuutusmaksun verran enemmän veroa kuin palkansaajat. EETU kannattaa verotuksen yhtenäistämistä.
Järjestön julkaiseman kannanoton mukaan eläke- ja
palkkatulon verotuksen vertailussa on luovuttava tulkinnasta, että palkansaajan työeläkevakuutusmaksu olisi veroa. Tätä tukee muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto (PeVL
30/2005 vp), jonka mukaan mainittua maksua ei voida pitää verona.
Kaikkien pitää olla tasa-arvoisia verotuksessa, olkoon kyse eläkeläisistä tai palkansaajista.
Tasa-arvo pankkipalveluihin
Suomessa on 350 000 – 400 000 kansalaista, joilla ei

5

IKÄIHMISIÄ KIUSATAAN
MONELLA TAVALLA

Senioriliike ja EETU r.y vaativat
parannuksia vanhusten asemaan

oivapaikkojen määrä ja hoitajien määrä on puhuttanut poliitikkoja. Siitä keskusteltiin myös
järjestöjen kesken. Hoivapaikkoja on jouduttu
vähentämään, kun hoitajia ei ole tarpeeksi. Kotihoitoa on korostettu hoivapalveluissa, mutta sekin kärsii
hoitajapulasta. Tämä on johtanut heitteillejättöihin.
Hoitajia tarvitaan lisää ja hoivapaikkoja on lisättävä.
Siihen tarvitaan nykyistä enemmän rahaa. Tämä on
arvovalinta.

•

ole verkkopankkitunnuksia. Perinteisille pankkipalveluille on siis huomattavasti kysyntää, mutta niiden
tarjontaa pankit ovat jo vuosia vähentäneet pienentämällä konttoriverkostoa ja supistamalla konttorien
palveluaikoja. Myös hinnoittelu suosii verkkopankin
käyttäjiä suhteessa perinteisiä pankkipalveluja käyttäviin, jotka ovat pääosin ikäihmisiä ja eri syistä vailla
verkkopankkikyvykkyyttä.
Senioriliike ja EETU ovat huolissaan pankkipalvelujen saatavuuden ongelmista ja tasa-arvosta pankkipalveluissa. Pankkipalvelujen saatavuutta ja niiden
hinnoittelua valvova Finanssivalvonta on todennut
raporteissaan edellä mainittujen ongelmien olemassaolon. Tästä huolimatta pankit jatkavat perinteisten
palvelujen alasajoa.
Yhteisessä keskustelussamme totesimme, että
pankkipalvelujen tilanne ja kehitys pitäisi saada pikaisesti julkiseen keskusteluun ja sitä kautta luoda
painetta asiantilaan. Kyse sekä yhdenvertaisuudesta
että yhden kansanosan syrjäyttämisestä.
EETU:n puheenjohtajan tavoitteena on myös vanhusasiavaltuutetun virkojen perustaminen hyvinvointialueille. Heidän tehtävänsä tulisi olla yhteistyö
vanhusneuvostojen ja valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun kanssa. Toinen keskeinen tavoite on lääkkeiden maksukattojen puolittaminen.
EEVA KAINULAINEN

anhuspalvelulakiin säädettiin hoitajamitoitukseksi 0,7 eli 10 hoidettavaa varten 7 hoitajaa. Tämä pykälä säädettiin, kun monessa hoitopaikassa oli todettu karmeita laiminlyöntejä.
Jo kymmenen vuotta sitten tiedettiin, että tarvittaisiin lisää tuhansia hoitajia ja runsaasti uusia
hoitopaikkoja, kun suuret ikäluokat - 1945 – 50
syntyneet - vanhenevat. Mitään ei kuitenkaan
ryhdytty heti tekemään - ei kouluttamaan lisää
hoitajia tai päättämään toimenpiteistä, jolla saataisiin alaa houkuttelevammaksi eli korottamalla
palkkoja ja parantamalla työoloja.
Nyt hallitus harkitsee tämän 0,7 pykälän muuttamista lievemmäksi. Halutaan kiusata hoidettavia edelleen muuttamalla hoidot huonommaksi
ja töiden tekeminen raskaammiksi.
Siis jatketaan edelleen vajaalla hoitajamitoituksella. Palataan siihen kurjuuteen, johon haluttiin muutos. Siten saadaan aikaistettua tämän
ryhmän kuolleisuutta. Ekonomistit toteavat tyytyväisinä, että huoltosuhde paranee, kun yli 65 vuotiaiden veroja maksavien ikäihmisten määrä
pienenee. Turha joukko poistuu kiitokseksi hyvinvointimaan rakentamisesta.
Pääkaupugin terveyspalveluista vastaava virkamies keksi jo noin 10 vuotta sitten, että kaikkien - myös ikäihmisten - terveyspalvelut on
keskitettävä mahdollisimman harvoihin terveysasemiin. Ei osattu aavistaa, että rollaattorilla
tai muuten vaikeasti liikkuvat ikäihmiset joutuvat mahdottomaan tilanteeseen kasvaneiden välimatkojen takia. Monet heistä eivät pysty liikkumaan yleisillä kulkuvälineillä eivätkä rahat riitä
jatkuvasti taksilla kulkemiseen.
Monet eivät pärjää enää yksin kotona vaan tarvitsevat kodinhoitajien apua. Tätäkään ongelmaa
ei ole ajoissa hoidettu lisäämällä kodin- ja lähihoitajien koulutusta ja parantamalla palkkatasoa.
Ei ole osattu organisoida heidän työtään, vaan he
joutuvat ajamaan autollaan ristiin rastiin kaupunginosasta toiseen.
Pääkaupungissa on kuulolaitteiden hankkiminen ulkoistettu ja kilpailutettu. Ilmeisesti tästä
syystä halvin tarjous hyväksyttiin. Ko. yritys hoitaa laitteiden tarpeen arvioinnin ja hankkimisen
ammattitaidolla. Mutta ehkä juuri kilpailun takia
yritys sijaitsee halvan vuokran vuoksi kaukana
julkisten kulkuvälineiden pysäkeistä. Kuulolaitteiden hankkijoista suurin osa on ikäihmisiä, joiden on vaikea päästä yritykseen.
Monet huonokuntoiset ikäihmiset kaatuilevat
ja saattavat jäädä hoitajien vähyyden takia makaamaan kotinsa lattialle jopa vuorokaudeksi.
Heidät viedään sairaalan muutamaksi päiväksi
ja sitten takaisin kotiin. Jälleen he kaatuvat - uudelleen ambulansilla sairalaan ja takaisin kotiin.
Jonot hoivakoteihin ovat pitkät niiden vähyyden
takia, kun ei ole ryhdytty ajoissa rakentamaan
hoivapaikkoja. Päättäjien mielestä tällainen toiminta on halvempaa kuin hoivapaikkojen lisääminen?
JOSA JÄNTTI

MIKÄ EETU?
EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimii eläkeläisten ja
ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.
EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL,
Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.
Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on noin 300 000,
joka kattaa peräti 87 prosenttia kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.
Vuorotteluperiaatteen mukaisesti järjestön puheenjohtajuudesta vastaa vuonna 2022
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.
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Ahdistuksen ensiapu
Laaja vapaaehtoistoiminta on osoittanut tarpeensa
Paula-Sirkka ennen ja nyt. näin hän katseli
toisenlaista maailmaa nelivuotiaana.

Vaikka ahdistus ja pelko ovat viime
ajat selvästi lisääntyneet, vapaaehtoistyö on entistä enemmän ikäihmisten
käsissä. Nuorten sitoutuminen vapaaehtoistyöhön on vähentynyt.
- Tulevat kyllä, mutta myös lähtevät
nopeasti.
Huomiotta on jäänyt eläkejärjestöjen arvioima huima luku, peräti miljardeja euroja vuodessa. Se on melkoinen
vapaaehtoisuuden panos yhteiskunnallemme.
- Pelot ovat selvästi lisääntyneet.
On syytä uskoa, kun Paula-Sirkka
kertoo näin.
Muistaa pitää sekin, että vapaaehtoistyötä tehdään monilla alueilla ja tavoilla, esimerkiksi eläinsuojelussa, seurakuntayhteisöissä ja myös urheilussa.

A

hdistuksen ensiapu.
Paula-Sirkka Vähämäki ei pitkään mieti. Hän nyökkää.
Puhe on valtakunnallisesta kriisipuhelimesta. Se päivystää ympäri vuorokauden joka päivä ja tekee sen kuudella kielellä.
Paula-Sirkka tuntee asian. Hän on
tänä vuonna vastannut yli kuuteensataan puheluun, liki kahdensadan tunnin aikana. Vapaaehtoisesti.
Ylöjärveläinen Paula-Sirkka tunteekin suomalaisen ahdistuksen. Hänet
valittiin pari vuotta sitten peräti vuo-

den vapaaehtoiseksi. Viime vuonna
hän sai kunnian olla vastaanottamassa Brysselissä Euroopan parlamentin
MIELI ry:n kriisipuhelimen vapaaehtoisille myöntämää Euroopan kansalaisen palkintoa.
-Tätä työtä ei tehdä kunnian vuoksi,
vaan sydämen.

Yli puolet vapaaehtoisia
Paula-Sirkka ei ole yksin. Tilastot kertovat, että eläkeläisistä jopa yli puolet
on tehnyt jotakin vapaaehtoistyötä.
Eläkeläisistä siis.

Ahdistus lisääntyy
On helppo arvata, että vallankin ikäihmisten ahdistusta ovat lisänneet yksinäisyys, varsinkin korona-aikana.
Sairaudet ja kuolema ovat tietenkin
myös alati esillä. Nyt vielä maailman tapahtumat kuten sodat traumatisoivat
ihmisiä, lisäävät ahdistusta. Taloustilanteet, päihteet ja perheiden ongelmat
ovat kaikkialla arkea.
Kriisityön vapaaehtoisvuodet, pari
vuosikymmentä, ovat opettaneet Paula-Sirkalle periaatteen: ”Tärkeää on
pyrkiä olemaan turvallisesti läsnä, ihmisenä ja lähimmäisenä”.

Sen merkitystä voi aprikoida ajattelemalla esimerkiksi saattohoidon tilannetta. Noissa hetkissä on usein
helpompi puhua ulkopuoliselle vapaaehtoiselle.

Mitään on aina tehtävissä
Pian seitsemänkymmentä vuotta täyttävä Paula-Sirkka on jo muutaman
vuosikymmenen tehnyt kriisityössä
monimuotoista vapaaehtoistyötä. Se
on opettanut päteviä sääntöjä, esimerkiksi:
- Usein ajaudutaan ajattelemaan, että mitään ei ole enää tehtävissä. Se on
väärä käsitys. Aina on jotakin tehtävissä. Voimme kulkea ahdistuneen lähimmäisemme rinnalla, keskustella kuin
ihminen ihmiselle.
Paula-Sirkka koki oman kriisinsä, ja
havahtui huomaamaan, miten vieras lähimmäinen voi auttaa ahdingossa eri
tavalla kuin omainen. Se on hyvin keskeinen havainto.
Oman perheen yhteisyys ja yhdessä tekeminen antoi hyvän lähdön pitkään jatkuneelle vapaaehtoistyölle. Sellaisessa korostuu rinnalla kulkemisen
merkitys.
Mielenterveysseuran kriisikeskustoiminnan lisäksi Paula-Sirkka Vähämäki on mukana viime vuosituhannelta Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien
debriefing-toiminnassa, Järkyttävän tapahtuman jälkeen järjestettävässä henkisessä tuessa ja jälkihoidossa.
MATTI LITUKKA

RAI-arviointi iäkkään henkilön hoidon ja palvelun tukena

L

aki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja
toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä.
Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.
RAI-arviointi täyttää vanhuspalvelulain vaatimukset monipuolisesta palvelutarpeen arvioinnista.
Se on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin
välineistö, jonka avulla arvioidaan iäkkään henkilön tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Lyhenne RAI tulee sanoista Resident Assessment
Instrument.
RAI-arviointitiedon avulla voidaan selvittää iäkkään henkilön palvelutarpeet yhdenmukaisesti ja
monipuolisesti. RAI-järjestelmän tuottaman tiedon
avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka
niitä tarvitsevat. RAI-arviointiedosta saadaan myös
vertailutietoa, jonka avulla kunnat ja tulevat hyvinvointialueet voivat hahmottaa kehittämiskohteita ja
määritellä tavoitteita toiminnalle. RAI-vertailutiedon
avulla voidaan nähdä, millaista oman toiminnan laatu
on suhteessa vastaaviin toimintayksiköihin.

Mikä se sellainen RAI-arviointi on?
RAI-arviointia käytetään iäkkäiden palveluissa mm.
asiakasohjauksessa, kotihoidossa, tavallisessa ja te-

RAI-arviointi tehdään jatkossa
säännöllisesti silloin, jos iäkäs henkilö
on esimerkiksi kotihoidon, ympärivuorokautisen hoivan tai omaishoidon
asiakkaana.

kemisessä. Arvioinnissa kysytään esimerkiksi arjen
sujumisesta ja syömisestä, muistista ja mielialasta
sekä kivuista ja lääkkeistä. Iäkästä henkilöä voidaan
pyytää näyttämään, miten kävely onnistuu. Hoito-,
kuntoutus- ja palvelusuunnitelma tehdään RAI-arvioinnista saatujen tietojen perusteella. Siinä huomioidaan iäkkään henkilön omat toiveet, tavoitteet ja tarpeet.

hostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
Kun iäkkään henkilön tilanne muuttuu niin, että
kotona selviytymisen edellytyksiä joudutaan miettimään, niin palvelutarpeen selvittämiseksi tehdään
RAI-arviointi. Arvioinnin tulokset auttavat sosiaalija terveydenhuollon ammattilaista hahmottamaan,
millaista hoitoa ja palvelua iäkäs henkilö sillä hetkellä tarvitsee.
RAI-arviointi tehdään jatkossa säännöllisesti silloin, jos iäkäs henkilö on esimerkiksi kotihoidon, ympärivuorokautisen hoivan tai omaishoidon asiakkaana. Uusi arviointi on tärkeää tehdä myös silloin, jos
tilanne tai palvelutarve jostain syystä muuttuu. Säännöllisen arvioinnin avulla palvelut ja tuki voidaan
suunnitella mahdollisimman hyvin yksilöllisen tarpeen mukaan.
RAI-arvioinnissa selvitetään monipuolisesti iäkkään henkilön toimintakykyä, vointia, terveydentilaa, voimavaroja ja tarpeita yhdessä hänen kanssaan.
Omainen tai läheinen saa olla mukana arvioinnin te-

Kuka arvioinnin tekee?
RAI-arvioinnin tekee iäkkään henkilön parhaiten
tunteva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen
yhdessä esimerkiksi fysioterapeutin kanssa. Heidän
kanssaan voi sopia yhdessä parhaiten sopivan ajankohdan arvioinnin tekemiselle.
RAI-arvioinnin toteutuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä vastaavat kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden iäkkäiden sosiaalipalveluja järjestävät
tahot. Lisätietoa voi kysyä myös vaikkapa omahoitajalta tai neuvontapalveluista. Suomessa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos vastaa RAI-arviointivälineistön
ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
LIISA KELA

erikoissuunnittelija/THL

LISÄÄ TIETOA RAI-JÄRJESTELMÄSTÄ:
thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointirai-jarjestelmalla

2/2022

							

SUOMEN SENIORILIIKE - ARVOKKAAN VANHENEMISEN PUOLESTA RY

•

7

Moni eläkeläinen palaisi työelämään, jos työ vastaisi eläkeläisen toiveita

ISTOCKPHOTO

E

läkeläinen voisi palata työelämään, jos olisi mahdollista tehdä töitä voimien mukaan muutaman tunnin päivässä tai viikossa.
Se vaatisi työnantajilta uudenlaista
työajan suunnittelua, jossa osa-aikainen eläkeläinen täydentäisi vakituisen
henkilöstön työaikaa.
Näin kauppaan, päiväkotiin, iltapäiväkerhoihin, ravintoloihin, rakennuksille tai vanhustenhoidon avustustehtäviin saataisiin lisää työntekijöitä.
Kun ajatus toimii, kuten presidentillämme Sauli Niinistöllä, niin jatkaminen työelämässä on mielekästä.
Moni eläkeläinen kaipaa lisätuloa erityisesti nyt, kun kaikki kustannukset
nousevat.
Seurana Oy tarjoaa eläkeläisille kokonaan uudenlaisen tehtävän. Valtakunnallisesti toimiva Seurana luo hyvinvointia vanhuksille ja heidän
omaisilleen tarjoamalla vanhuksille säännöllistä eläkeikäistä ystäväseu-

raa kotiin tai hoivakotiin. Tätä palvelua
ovat jotkut kunnat käyttäneet hyväkseen. Kittilä tilasi 10 sotaveteraanilleen

Seurana Oy:n vanhusseurapalvelun.
Kunta halusi myös testata, miten kunta
voi lisätä alueen vanhuksille onnellista

vanhuutta ja työllistää samalla kunnan
alueella asuvia eläkeläisiä. Näin kaksi
eri senioritasoa hyötyvät toiminnasta.
Kesän SuomiAreenassa Seurana Oy
rekrytoi sata satakuntalaista eläkeikäistä vanhusten seuraksi. Yritys on
merkittävä eläkeläisten työllistäjä, sillä
onnellista vanhuutta edistää jo yli 200
eläkeikäistä kaikkialla Suomessa.
SuomiAreenassa aktiiviset vierailijat, vanhusseurapalvelusta kiinnostuneet omaiset ja eläkeikäiset työnhakijat olivat runsaasti liikkeellä ja kaikkia
kiinnosti yksinäisyyden ehkäisy ja hyvinvointi.
– Olen iloinen, että saan olla mukana edelleen työelämässä, kertomassa
työskentelystä eläkeläisenä sekä olla
mukana aktiivisessa työyhteisössä Seuralaisena. Tässä työssä kun antaa, saa
kaiken tuplana takaisin, toteaa Tuula
Meres-Wuori, 75, Seuralainen.
HS

Ralli kotoa sairaalaan ja takaisin jatkuu
- VANHUKSET RUUHKAUTTAVAT PÄIVYSTYKSET
Naapurini Elli soittaa minulle ”Olen tullut kotiin”. Menen käymään.
Kotihoito on jo käynyt ja tyhjentänyt jääkaapin pilaantuneesta ruoasta.
voimin ylös. Rannekkeen avulla hän saa
apua ja kyydin sairaalan päivystykseen,
jossa hänet tutkitaan ja ohjataan jatkohoitoon. Taas menee muutama päivä
tai viikko mukavasti, kunnes sairaalassa ollaan sitä mieltä, että Elli pärjää jo
kotona tai sairaalapaikkaa tarvitaan kiireesti vielä huonokuntoisemmalle.
Sairaalareissun jälkeen Ellille toimitettiin kotiin näyttö, jossa luki Hoitajakutsu, hoivapalvelut.
Kysyin Elliltä, mitä hän pitää siitä.
”On se mukava, saa keskustella jonkun kanssa. Painan vain hoitajakutsusta, niin hoitaja vastaa. Viimeksi puhumme pitkään, kuinka tehdään hyvä
kalakeitto”.
Elli päivittelee, kuinka kalliiksi nämä

ambulassikuljetukset
ja hoitojaksot sairaalassa hänelle tulevat.
Niin se on, mutta ralli
kodin ja sairaalan välillä tulee kalliiksi yhteiskunnallekin. Sitra
selvitti jo vuonna 2015, kuinka kotihoidon kustannuksia lisää, juuri lisääntynyt tarve sairaalahoitoon. Laitoksesta
kotiin – syntyikö säästöjä? Ikäihmisten
palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella. Jarkko Lumio. 2015.
Selvityksessä todettiin, että kotihoito ei
automaattisesti ole halvin ratkaisu.
Nyt olisi aika tehdä uusi tutkimus,
onko kotihoito niin edullista kuin yleisesti uskotaan, kun lasketaan kaikki koISTOCKPHOTO

E

lli on tuotu sairaalasta. Ensimmäisen sairaalajakson jälkeen
102-vuotias Elli toivoi pääsevänsä saattohoitoon. Mutta ei. Kotihoito
arvioi, että Elli on liian hyväkuntoinen
saattohoitoon, ehkäpä aivan oikein.
Ellei saattohoitoa, niin jotain muuta,
joka toisi turvaa hauraalle olemukselle
ja huteralle käynnille rollaattorin kanssa. Elli toivoi pääsevänsä hoivakotiin,
jossa olisi turvallista olla ja ruoka valmiina. Mutta ei, kyllä Elli vielä pärjäilee kotona kolmen kotikäynnin turvin.
Aikaisemmin Elli kävi säännöllisesti uimassa pari-kolme kertaa viikossa.
Korona vei tämän rakkaan harrastuksen ja samalla Ellin kunnon. Nyt hän
muksahtelee nurin eikä pääse omin

tihoitoon liittyvät kustannukset sairaalajaksoineen. Entä päivystyksien
ruuhkautuminen, millaisia laaja-alaisia
vaikutuksia sillä on?
Elämä ei ole kuitenkaan pelkkää matematiikkaa. Yksittäisen vanhuksen
kannalta jatkuva oman turvansa varassa oleminen voi olla sekä pelottavaa, yksinäistä että raskasta.

As ian tun tijam me a pu
e l äm äs i m uuto ks iin mm.

]
]
]
]
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avio liitto
avio ero
huo ltajuusasiat
testamen tit
ed unvalvontakirjat jne.
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Luokkakokous, joka ei ollut komedia
KUUSI VUOSIKYMMENTÄ ON MUOKANNUT KOULUN AIVAN UUDEKSI.

Hämmästys hiljentää
Ryhmä hiljenee kierroksellaan usein
hämmästelläkseen mitä kouluissa on
kuuden vuosikymmenen aikana tapahtunutkaan.
Tottakai uudessa koulussa paikat
ovat priimakunnossa. Tilat ovat esimerkiksi kengättömät, siis kengättömät.

Reksin on helppo käsitellä entisiä
nuoria, jotka hekin ovat kiinnostuneita
monista asioista, omalla tavallaan.

Kurkistus musiikkiluokkaan avaa
sellaisen soitinten paljouden, mitä nokkahuilupolvi ei pysty olemaan hämmästelemättä. Puutyöluokkaankin voisi hyvin perustaa verstaan yritykselle.
Siellä ei veisteltäisi nykyisin kirveenvarsia.
Rehtori Mari Larikka haarukoi, että
kalusteisiin ja välineisiin on pantu 700
000 euroa rahaa.
Monessa kunnassa siihen ei pystyttäisi.

Oppia ja osaamista
Taustalla on kuntien ja koulujen vapaus soveltaa opetushallituksen tavoitteita. Niitä kunnat ja koulut voivat
nykyisin entistä vapaammin sovittaa
toimintaansa. Valvontaa toki on.
Koulu opettaa tietenkin tietoa, mutta
myös työtä. Vanhin polvi tuskin tuntee
esimerkiksi JOPO-luokkaa.
Jopolaiset ovat oppilaita, jotka hyö-

KUVAT: MATTI LITUKKA

K

un tämä luokka kulkee koulun
käytävillä, ei synny hälinää. Kukaan ei juokse, tytöillekin avataan ovet.
Ollaan Nokialla, Emäkosken koulun
uudessa, ällistyttävän nykyaikaisessa
koulurakennuksessa.
Ryhmän maltillinen käytös johtuu mitä ilmeisemmin heidän varttuneisuudestaan. Paikalla ovat nimittäin
vuonna 1963 aloittaneet oppilaat, silloin 13- tai 14 -vuotiaita. Heidän luokallaan oli silloin 42 oppilasta, nykyään
luokat ovat tuskin puolta siitä.
On nimittäin luokkakokouksen aika.
Se on tyystin toisenlainen kuin sittemmin kehnoiksi tuomittujen komediaelokuvien tarina.

Esakin innostui entisen koulunsa soitinvalikoimasta.

tyvät "toiminnallisista ja työpainoitteisista työskentelymuodoista".
Ilmaisun takana on se, että työllä parannetaan koululaisten työmotivaatiota, halua kehittyä.
Mari Larikka nimeää "ajan kysymykseksi" sen, miksi voimme nykyään näin
huonosti?
Kouluissakin on ahdistus lisääntynyt
hänen mukaansa tuntuvasti.
Liekö syynä niin sanotun holhousyhteiskunnan hiipuminen ja sosiaalisen median nousu.
- Koteihin lisää tukea, rehtori toivoo.

Opettajat valmentajia
Lohduttomuuteen ei ole syytä vajota.
Kovin monissa kouluissa ei
kuusikymmentä vuotta sitten
pelattu biljardia. Nelimaalia sentään.

Mari Larikka tietää, että nuoret osaavat
nykyisin paljon, esimerkiksi keskustella. He ovat myös entistä avoimempia.
He kertovat ajatuksistaan, toiveistaan,
iloistaan ja ongelmistaan.
Rehtori piirtää ison kuvan: opettajista on tullut valmentajia. Opettaja siis
palvelee, mikä luokkakokouslaisten
katsannossa on uutta.
Kukapa olisi aikanaan avautunut
pulmistaan luokanvalvojille?
Nykytilanteessa pitää muistaa, että
kouluissa käyvät oppilaat ovat aikanaan
huomispäivän vanhempia.
Luokkakokouksen illalliselle kokoontui joukko, joka muistaa Kekkosen, Karjalaisen ja Virolaisen. He muistavat rahanuudistuksen, mutta kukaan
ei osannut vuonna 1963 aavistaa, että
Jutilan perheeseen juuri syntynyt Timo-poika kasvaisi jääkiekkolegendaksi.
MATTI LITUKKA
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Taitettu indeksi eläkeläisen ilo?

M

Kimmo Kiljunen
kansanedustaja,
Suomen Senioriliikkeen
hallituksen jäsen

inisteri Anneli Saarikko tyrmäsi ehdotukseni työeläkeindeksin ylimääräisestä korotuksesta, jonka esitin
eduskunnan kyselytunnilla. Hallitus teki
kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuihin
tällaisen korotuksen 1.8. alkaen, perusteena tämänhetkinen jätti-inflaatio. Saarikon
ohella ministeri Hanna Sarkkinen torjui
kirjallisen kysymykseni samasta aiheesta.
Miksi työeläkkeisiin eli varsinaiseen
vanhuuseläkkeeseemme ei tehdä samaa
ylimääräistä korotusta kuin kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin? Sarkkisen mukaan tämä edellyttäisi kolmikantaneuvotteluja työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Toiseksi on epäselvyyttä, kykenisivätkö
työeläkelaitosten tietojärjestelmät selviytymään urakasta. Sitä paitsi 3,5 prosentin
aikaistettu indeksitarkistus maksaisi 460
miljoonaa euroa.
Ministeri Sarkkisen perustelut eivät
täysin vakuuta. Kolmikantaneuvottelut
voidaan käynnistää hallituksen aloitteesta, ei vain työmarkkinajärjestöjen toimesta. Toiseksi, kuinka on mahdollista, että valtakunnan hulppeimpien laitosten,
työeläkeyhtiöiden tietojärjestelmät eivät

kykenisi hoitamaan aikaistettua indeksikorotusta, kun Kela siihen kykenee mutkattomasti?
Indeksitarkistukseen käytettävät 460
miljoonaa euroa ovat vain kompensaatiota
rahanarvon heikkenemisestä. Kyse ei olisi eläkkeiden korotuksesta. Summa täytyy
myös suhteuttaa rahastojen kasvuun, joka
on keskimäärin ollut viimeisen neljännesvuosisadan aikana 8 miljardia euroa vuodessa, viimeisen parin vuoden aikana peräti 20 miljardia euroa.
Ministeri Saarikko muistutti minulle
vastatessaan kysymykseeni, että on onni,
ettei taitettua indeksiä ole kumottu. Juuri nyt se on eläkeläisille suuri ilo, ministeri totesi.
Totta, kuluttajahintaindeksiin vahvasti sidottuna jätti-inflaation oloissa taitettu indeksi nostaa vuoden vaihteessa
eläkkeitä noin viisi prosenttia, kun palkankorotusten ennakoidaan olevan noin
3 prosenttia. Eläkeläisten tulot nousisivat
siten selvästi enemmän kuin palkansaajien.
Jos näin käy pidempijaksoisesti, tarkoittaa se sitä, että reaalipalkkatasoa las-

Taitetun indeksin ”voima”. Vuonna 1995 65-vuotiaan työeläkkeelle jääneen työeläkkeen kehitys
ja vastaava ansiotason kehitys, kun sekä palkka- että eläketasoa merkitään v.1995 luvulla 1

Verohelpotuksia
eläkeläisten työntekoon

TAITETUN INDEKSIN 'VOIMA'
Vuosi 2021

V

uosia työeläkekeskustelua seuranneena ja itsekin siihen jonkin verran osallistuneena en voi kuin hämmästellä sitä innokkuutta, millä taitetun indeksin poistoa tai muutosta siihen on
vastustettu. Välillä tuntuu, että vastustuksesta on tullut jo periaatekysymys, eivätkä päättäjät edes halua tai vain viitsi oikeasti
paneutua eläkekysymyksiin. Indeksimuutosta haluavat eläkeläiset leimataan itsekkäiksi, vain omaa etuaan ajavaksi ryhmäksi, joka syö puurot lasten ja lastenlasten pöydistä. Näinhän ei toki ole.
Keskustelussa menevät puurot ja vellit joka kerta sekaisin.
Voi sitä ”ilon ja riemun päivää”, kun jopa valtiovarainministeri Saarikko pääsi ojentamaan ministeriaitiosta taitetun indeksin
poistamista vaatinutta kansanedustajaa siitä, että oli ehkä tulossa tilanne, jossa eläkkeet saattaisivat nousta palkkoja nopeammin.
Ministeri ei sitä sanoessaan ymmärtänyt asian toista puolta. Näin
toimiessaan hän samalla vahvisti, että kaikkina muina vuosina ja
vuosikymmeninä eläkkeet ovat jääneet jälkeen palkkakehityksestä.
On hyvä muistaa, että eläkeläisiä Suomessa on yli 1,5 miljoonaa,
joten on sinnikkäästi jatkettava työtä oikeudenmukaisemman indeksin puolesta.
On hyvä miettiä myös muita parannuskeinoja, joilla eläkkeellä
olevien taloudellista asemaa voidaan kohentaa. Olen tehnyt esityksen eläkeläisten verotuksen keventämisestä. Esityksessä eläkkeellä olevilla olisi kaksi erillistä verokirjaa. Toinen verokirja eläkettä
varten ja toinen eläkkeen ohella tehtävää työtä varten. Moni eläkeläinen on tuonut esille halunsa tehdä työtä myös eläkkeellä ollessaan, mutta verotuksen kireydestä johtuen on luopunut työstä sen
kannattamattomuuden vuoksi.

2,08

3 650
1 388

v. 2021

38,0 %

1,54

v.1995v.1996v.1997v.1998v.1999v.2000v.2001v.2002v.2003v.2004v.2005v.2006v.2007v.2008v.2009v.2010v.2011v.2012v.2013v.2014v.2015v.2016v.2017v.2018v.2019v.2020

Taitettu

Palkka

Vuonna 1995 65-vuotiaana työeläkkeelle jääneen työeläkkeen kehitys ja vastaava ansiotason kehitys,
kun sekä palkka- että eläketasoa merkitään luvulla 1. graafi: Paavo Jauhiainen

Kahden verokirjan malli mahdollistaisi eläkeläisille työn kevyemmän verotuksen, kun eläkkeen lisäksi voisi ansaita 10 000 –
15 000 euroon asti perusveroprosentilla. Nopeasti pahentuva työvoimapula vaatii uudenlaisia keinoja ja tuoreita ideoita. Kahden
verokirjan mallilla voisivat tuhannet eläkeläiset tehdä halutessaan
työtä vaikka osa-aikaisesti. Esimerkiksi terveydenhuollossa kokeneiden, vankan ammattitaidon omaavien eläkeläisten työpanosta SARI TANUS
kaivattaisiin kipeästi. Toivotaan, että hallitus vie tätä asiaa ripeäs- kansanedustaja,
ti eteenpäin.
Suomen Senioriliikkeen
hallituksen jäsen

H
ISTOCKPHOTO

K

HS

Keskiansio eur / kk
80-vuotiaat ja
sitä vanhemmat
(työeläke)

v.2021

Eläke
palkasta

ILMAISEKSI UIMAHALLIIN,
MAHTAAKO TOTEUTUA?

Viimeisen viiden vuoden
aikana Helsingissä vähennetty
572 hoivapaikkaa
aupungin omia tai ostopalvelun hoivapaikkoja
Helsingin kaupungilla on 4 500. Viimeisen viiden
vuoden aikana paikkoja on vähennetty 572.
Vuonna 2021 Helsingissä oli 26 000 ihmistä saanut
diagnoosin muistisairaudesta. Mitä tehdään siinä
vaiheessa, kun muistisairas ihminen ei pärjää kotonaan vaan tarvitsee hoitoa ympäri vuorokauden?

ketaan ja kansakunnan elintaso putoaa. Se
on varma, että tämä ei ole pysyvä tilanne.
Ei Suomi kansakuntana kestä sitä, että talouskasvun hedelmiä ei jatkossa jaettaisi
työntekijöille, vaan että ihmisiä reaalisesti köyhdytettäisiin.
Kautta historian palkkaneuvotteluissa
on aina kuitattu ensimmäisenä inflaation
aiheuttama rahanarvon heikkeneminen.
Sen päälle tulee talouskasvun aikaansaama reaalikorotus. Näin tapahtuu varmasti jatkossakin.
Yksittäinen työeläkeindeksin vuosikorotus voi olla poikkeuksellinen suhteessa
palkkojen nousuun, mutta taitettu indeksi ei pidemmässä juoksussa lakkaa toteuttamasta lakisääteistä tehtäväänsä: se laskee vääjäämättä eläkkeensaajan elintasoa
ja jättää jälkeen yleisen hyvinvoinnin kasvusta. Jos se toimisi toisella tavoin, olen
varma, että se kumottaisiin. Kautta vuosikymmenten meillä on ollut käytössä se
eläkeindeksi, joka on eläkkeensaajan kannalta epäedullisin – valitettavasti.

elsingin vanhusneuvosto on esittänyt kaupungille
(11.5.2022), että kaupunki osoittaisi valtion koronapalautumisrahasta erillisen määrärahan ikäihmisten vesiliikuntaan syyskaudella 2022 ja kevätkaudella 2023. Tämä
koskisi uintia ja vesiliikuntaryhmäkäyntejä kaupungin omissa ja Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa, maauimaloissa sekä
seniori- ja palvelukeskuksissa. Ikäraja olisi 70 vuotta.
Saa nähdä toteutuuko? Espoossa ikäihmiset ovat jo vuosikausia saaneet pulikoida uimahalleissa ilmaiseksi. Senioriliike odottaa myönteistä päätöstä!
HS
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Sotalapsesta moniosaajaksi
SENIORILIIKKEEN AKTIIVI ON AINA VALMIS VAPAAEHTOISTÖIHIN
Aulis Mäkinen on todellinen verkostoituja. Hänellä on laaja ystävä- ja tuttavapiiri järjestöissä, liike-elämässä ja kulttuurin saralla. 84 vuotta juuri
täyttänyt Aulis on ollut Senioriliikkeen perustajajäseniä, toiminut liikkeen
varapuheenjohtajana ja hallituksessa, hankkinut Seniorilehteen menestyksellä ilmoituksia. Hän on myös mies, joka on aina valmis auttamaan.

A

uliksen mielenkiintoinen elämäntarina ansaitsee tulla kerrotuksi lukijoillemme. Kun tänään
näemme ja kuulemme Ukrainan
pakolaisista, heidän lähdöstään kotimaastaan sotaa pakoon, Suomessa oli vastaavanlainen tilanne talvisodan ja jatkosodan
aikana 1939 – 1945. Karjalaisten oli pakko
muuttaa pois kotikonnuiltaan. Lapsia lähetettiin Ruotsiin.
Aulis oli yksi 72.000 Ruotsiin lähetetystä sotalapsesta. Hän oli kolmevuotias lähtiessään ensimmäisen kerran vuonna 1941.
Matka taittui junalla Tornion kautta, vanhemmat eivät olleet mukana vaan junassa
oli hoitajia. Haaparannassa Ruotsin Mamma Söderberg oli Aulista vastassa. Sitä ennen tehtiin lääkärintarkastus.
Matkan määränpää oli Skellefteå, Mycklen kylä. Siellä maanviljelijäperheessä Aulis oli vuodet 1941 – 1946, tosin hän tuli
välirauhan aikana puoleksi vuodeksi Suomeen. Perheessä oli viisi lasta, heistä nuorin
oli tuolloin 15-vuotias. Mycklessä oli 9 – 10
muuta sotalasta. Myös Auliksen sisar oli
Mycklessä, mutta eri perheessä.

Mieluisa koti
Ruotsin koti oli mieluisa. Aulis vietti Suomeen tultuaankin Mycklessä koulun kesälomat. Vielä työssä ollessa kesälomat kuluivat siellä. Syksyllä hän kävi avustamassa
mandelpotatis-perunoiden nostossa.
Ruotsiin mennessään Aulis ei osannut
ruotsia. Ensimmäisenä päivänä hänen ensimmäinen sanansa, nähdessään lentokoneen, oli ”Molotov”, josta riemu ratkesi perheessä.
Kotiin Suomeen palatessaan hän ei muistanut enää Suomen kieltä. Silti häntä ei laiAulis ja äiti.				

tettu Helsingissä ruotsinkieliseen kouluun
vaan ensin Aleksis Kiven kansakouluun
Helsingin Kalliossa. Mutta jo parin päivän
kuluttua rehtori kehotti menemään Alli
Nissisen valmistavaan kouluun, jossa oli
monen kielisiä oppilaita.

Ikimuistoinen matka 12-vuotiaana
Vuonna 1950, 12-vuotiaana, Aulis oli taas
menossa Ruotsiin – yksin. Se oli ikimuistoinen matka monella tavoin. Ensin junalla
Helsingistä Vaasaan. Sitten oli edessä laivamatka Vaasasta Uumajaan. Tänään olisi hyvin vaikea ajatella, että tuon ikäinen lapsi
lähetettäisiin yksin toiseen maahan.
Aulis astui laivaan Vaasassa. Kapteeni
mietti kannattaako lähteä merelle, koska oli
kova myrsky. Kuitenkin lähdettiin. Myrsky
yltyi ja lähes kaikki matkustajat ja henkilökunta kärsivät meripahoinvoinnista. Laivan
pieni kioski suljettiin.
Aulis ei voinut pahoin. Mutta oli muita ongelmia – eräs mies ehdotti menemistä
suojaan, jossa on hyvä olla. Hän yritti matkan aikana käydä käsiksi seksuaalisesti, Aulis kertoo karmaisevasta hyväksikäyttöyrityksestä.
- Vaihdoin paikkaa koko ajan, mutta hän
seurasi minua, en uskaltanut pyytää aikuisilta apua. Onneksi jossakin vaiheessa hän rupesi voimaan pahoin, siten selvisin hänestä.
Neuvokas poika löysi majapaikan
Merenkäynti oli kovaa. Laineet löivät siihen malliin, että matkanteko hidastui. Matka kesti yli kahdeksan tuntia. Jatkokuljetukset, Skellefteån junat ja bussit olivat
menneet. Aulis pääsisi jatkamaan matkaa
vasta aamulla.
- Yritin löytää laukkujeni kanssa poliisiUusi pyörä.

Aulis on monessa
menossa mukana edelleen.
Ystävien kanssa 'kelkkailemassa'.
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SOTALAPSET ovat lapsia, jotka lähetettiin Suomesta toista
maailmansotaa pakoon muihin Pohjoismaihin lähinnä lähinnä
Ruotsiin. Talvi- ja jatkosodan aikana 1939-1945 Suomesta siirrettiin
Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan lähes 80 000 lasta, joista Ruotsiin
noin 72 000 lasta. Noin 15 500 sotalasta jäi palaamatta Suomeen.
Talvisodan aikana Ruotsissa levisi tunnuslause Finlands sak är
vår! («Suomen asia on meidän!»). Maa tarjosi heti turvapaikkaa
Suomen lapsille. Suomi olisi halunnut auttamisen tapahtuvan
ensisijaisesti Suomessa ja kieltäytyi aluksi. Ruotsalaiset
hyväntekeväisyyttä harjoittavat naiset sopivat kuitenkin
asiasta marsalkka Mannerheimin kanssa.
Ensimmäiset sotalapset matkustivat Turusta Tukholmaan
15.12.1939 Arcturus-laivalla. Valtaosa kuljetettiin myöhemmin
rautateitse pimennetyin ikkunoin varustetuilla junilla TornionHaaparannan raja-aseman kautta. Ensisijaisesti mukaan otettiin kaupunkilaislapsia. Sotaorpojen ja sotainvalidien lapset olivat etusijalla.
Valtion arkisto ja Ruotsissa Riksarkivet on arkistoinut tiedot sotalapsista. Sieltä voi saada itseään koskevia tietoja.
Lähde: Wikipedia

Sen tuntee,
kun on tullut kotiin.
Mamma ja pappa kahden vanhimman lapsensa kanssa 1800-luvulla rakennetun kotitalon
edessä Skellefteåssa. Pappa rakensi itse talon.

asemaa, en löytänyt. Menin sitten sisään erääseen hotelliin. Kysyin voinko
istua vastaanottoaulassa aamuun saakka. Sain jäädä ja minut luvattiin herättää aamulla, kun liikenne alkaa. Sain
vielä tuhdin aamiaisen, kertoo neuvokas Aulis kokemuksestaan.
- Harmikseni ensimmäinen bussi
oli postiauto, joka kiersi kaikki pikkukylät, matka kesti yli kuusi tuntia. Pitkä oli matka pikkupojalle Helsingistä
Skellefteåån.

Säännölliset matkat pari kertaa
vuodessa Skellefteåån
Aulis on Vaasa – Uumaja laivojen vakituinen matkustaja vuodesta 1948 alkaen. Tuolla välillä on kulkenut monen
nimisiä aluksia. Lisäksi hän on matkustanut Kokkolasta ja Pietaraaaresta
Skellefteåhon. Matkoja on tullut ainakin pari kertaa vuodessa. Nyt Ruotsin
kodin perhe Mycklessä on kuollut.
- Olen nyt käynyt tapaamassa perheen lastenlapsia ja vanhoja lapsuuteni
kavereita, joiden joukko on myös har-

ventunut, Aulis sanoo. Nyt viimeisestä
käynnistä on korona-pandemian takia
aikaa.
-Tiedän, että Vaasan ja Uumajan välistä laivaliikennettä käyttävät monet
Ruotsissa sotalapsena olleet sekä
heidän jälkeläisensä. Vaimoni Raija ja
hänen siskosa olivat sotalapsina Halmstadissa, jonne heillä on myös yhteyttä.
Auliksella ja Raijalla on yksi poika ja
kaksi lastenlasta. Aulis asuu Nurmijärvellä. Hän toimi 13 vuotta vanhusneuvoston puheenjohtaja. Hän on toiminut
myös HOK-Elannon valtuustossa varajäsenenä.
Aulis teki elämäntyönsä liike-elämän palveluksessa, pääasiassa myyntitehtävissä. Hänen verkostonsa on ollut
suuri apu Senioriliikkeelle. Seniorilehden rahoitus on pitkälti Auliksen ilmoitushankinnan varassa. Myös muu
yhdistystoiminta on täyttänyt Auliksen
vapaa-aikaa, partiotoiminnasta karjalaisten toimintaan.
EEVA KAINULAINEN

Kotona saa olla reporankana, raukeana ja omissa oloissaan.
Tai pihajuhlien keskipisteenä, jos niin itse haluaa.
Tutustu huolettoman asumisoikeuskodin
etuihin asuntosaatio.fi/asokoti

Onnella on osoite.

•
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Kuvassa TA-Asumisoikeus Oy:n ASO-talo,
Tuulensuunkatu 27, asuntomessukohde.

TA-Asumisoikeus Oy:llä yli 50-vuotiaiden asukkaiden osuus on yli 40 prosenttia. Tällä hetkellä TAAsumisoikeus Oy:llä on rakenteilla yli tuhat asuntoa,
joista valtaosa valmistuu pääkaupunkiseudulle. Yli
55-vuotiaille kohdistettuja asuntoja yhtiö on myös
rakennuttanut ja niitä on tarkoitus tehdä jatkossakin,
kertoo Esa Mustonen. TA-yhtiön asumisoikeusasuntojen keskimääräinen käyttövastike on 11,29 €/m2 ja
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen yleinen vuokrataso on 35 prosenttia kalliimpi, pk-seudulla peräti
60 prosenttia kalliimpi, toteaa Mustonen.

Sopii senioreille
A

sumisoikeusjärjestelmä (ASO) tuli Suomeen
reilut kolmekymmentä vuotta sitten. Nyt näitä
asuntoja on yli 50 000 kpl valmiina – ja lisää rakennetaan. Seniorilehti haastatteli kahden suurimman asorakennuttajan ja ARA:n edustajia (ARA= Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus). Asumisoikeusasunnot ovat pääosin valtion (ARA) rahoitustuella rakennettuja ja näihin liittyvät varallisuusrajoitukset, mutta ne eivät koske 55 vuotta täyttäneitä.
ARA:n ylitarkastaja Minna Kärkkäisen mukaan
erityisesti seniori-ikäisille suunnattuja ASO-asuntoja rakennuttavia toimijoita on kaksi: Jyväskylässä toimiva yhdistys ja Kas-Asumisoikeus Oy, jonka asunnot ovat pääosin Uudellamaalla. ASO-kysyntä on
ollut suurta varsinkin kasvukeskuksissa, ja se lisääntyi koronapandemian aikana. Ylikysyntää on ollut
viidessä kunnassa, merkittävää ylitarjontaa on ollut
kolmessa kunnassa. ARA:n tilaston mukaan käyttövastikkeet ovat olleet keskimäärin 12 euroa neliöltä
koko maassa. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat
ovat suurissa kaupungeissa n. 25 prosenttia kalliimpia – ja pääkaupunkiseudulla yli 40 prosenttia kalliimpia, kuin ASO-talojen käyttövastikkeet, toteaa
Kärkkäinen.

TA-Asumisoikeus Oy:llä on 15 500 asuntoa 38 paikkakunnalla, kertoo toimitusjohtaja Esa Mustonen,
joka perustelee ASO-asumisen sopivuutta myös
seniori-ikäisille seuraavasti:
• Yli 55-vuotiaiden varallisuutta ei tarvitse selvittää kuten valtion tukemissa vuokra-asunnoissa.
Näin esimerkiksi omistusasunnon omistaminen
ei estä ASO-asuntoon hakeutumista
• Halutessaan vapauttaa pääomaa omaan
hyvinvointiinsa ja palvelujen hankkimiseen
ASO on hyvä asumisen vaihtoehto, johon pääsee
pienellä summalla: 15 %:lla asunnon hankintahinnasta (rakentamiskustannuksista) saa
asumisoikeuden asuntoon, jossa voi asua niin
kauan, kuin haluaa
• Luopuessaan asunnosta aso-maksun saa takaisin
rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna
• Ikäihmiset arvostavat aso-asunnon
huolettomuutta: Omistajayhtiö huolehtii
remonteista ja laitteiden kunnosta ja uusimmissa
aso-asunnoissa ei ole huolta isoista remonteista.
Kerrostaloissa ( joita aso-asunnot useimmiten
ovat) ei tarvitse tehdä piha- tai huoltotöitä
• Aso-asuntojen sijainti lähellä palveluja on
ikäihmisille yksi vetovoimatekijä

Kolmannes ASOasukkaista senioreita
Asuntosäätiön viestintä- ja markkinointijohtaja
Johanna Otranen kertoo Asuntosäätiön asuntokannan olevan noin 18 000 kpl 32 paikkakunnalla, suurin osa on asumisoikeusasuntoja. Yli 55-vuotiaita on
noin 40 prosenttia kaikista Asuntosäätiön asukkaista. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa vuosittain 400
asuntoa lähinnä pääkaupunkiseudulle, mutta myös
muissa kasvukeskuksissa kutenTampereen seudulla nähdään paljon mahdollisuuksia. Nokialla on juuri
alkamassa uuden asumisoikeuskohteen rakentaminen. Otrasen mukaan asumisoikeusasuntojen kysyntä on heilläkin ollut viime vuodet selvässä kasvussa.
Kasvua selittävät kohtuuhintaiset asumiskustannukset ja samaan aikaan lisääntynyt tilan tarve. Asokodissa neliöitä saa edullisemmin, kuin vuokra-asunnossa. Asumiskustannuksiin voi myös itse vaikuttaa:
asukkaat voivat vaikuttaa hoitovastikkeisiin erimerkiksi vedenkulutuksen ja energiasäästön kautta, toteaa Otranen.
Lainsäädäntö muuttui 1.1.2022
Asunnon hakeminen - järjestysnumero
Asukkaaksi aikovan tulee hankkia kunnalta järjestysnumero, jonka edelleen saa kunnan asuntotoimistosta
31.8.2023 saakka. Tämän jälkeen, 1.9.2023 järjestysnumeroa haetaan Valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) järjestysnumeropalvelusta.
Numeroa voi hakea myös rakennuttajayhtiöltä tai paperilomakkeella, joita saa ainakin ARA:sta. Järjestysnumero maksaa 10 euroa (ARA). Rakennuttajayhtiöt
voivat periä hakemisesta aiheutuvia kuluja asiakkaalta, jos tämä käyttää heidän palveluaan.
ARA:N YHTEYSTIEDOT OVAT:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus,
Vesijärvenkatu 11 A/PL 30, 15141 LAHTI,
p. 029 525 0800.
Sähköposti: kirjaamo@ara.fi

ESA FAGERLUND

Hoiva-asuminen lisää vuorovaikutusta

S

enioriliike on antanut lausunnon
Sosiaali- ja terveysministeriölle
valtioneuvoston ikäohjelmasta.
Lausunnossa kiinnitetään huomiota
asumiseen, digitaalisiin palveluihin ja
vapaaehtoistyöhön.
– Ikäohjelmassa korostetaan ekologisuutta ja vuorovaikutuksen merkitystä.
Ohjelma ei kuitenkaan sisällä konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Senioriliikkeen puheenjohtaja Eeva Kainulainen.
Oikeastaan päinvastoin. Kotihoitoa
painotetaan, teknologisilla ratkaisuilla
suunnitellaan kotona-asumisen tukemista. Tämä ei lisää ekologisuutta, kun
autoralli koteihin jatkuu, monien kohdalla useasti päivässä.
Senioriliikkeen jäsenistöltä tulee tavan takaa tietoja siitä, miten erittäin
huonokuntoistenkin vanhusten on vaikea päästä ympärivuorokautiseen hoivaan. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon.

Miksi tämä tavoite ei voisi toteutua
myös viimeisiä vuosiaan elävälle ikäihmiselle?
Tarvitaan koteja, joissa on mahdollista saada hoivaa elämäntilanteen ja tarpeen mukaisesti. Näissä seniori-, palvelu- tai hoivakodeissa ikäihmiset pääsevät vuorovaikutukseen keskenään esteettömässä ympäristössä. Näin vältytään autorallilta ja teknologiaa voidaan
opetella käyttämään yhdessä.
Jokaiseen ARA:n rahoittamaan
vuokra- ja ASO -kohteeseen pitäisi
suunnitella ja toteuttaa yhteistila, jossa asukkaat voisivat kohdata toisiaan
– näin luotaisiin edellytyksiä ihmisten
yhteisöllisyydelle.

Digi-palvelut eivät tavoita kaikkia
Verkkopankkitunnukset
puuttuvat
noin 400 000 suomalaiselta. Joukossa
on erityisesti iäkkäitä, eläkeläisiä, työttömiä ja pienituloisia. Ajan mittaan
tunnusten käyttäjien määrä kasvaa, kun

iäkkäimmät poistuvat keskuudestamme. Siihen menee kuitenkin aikaa.
– Miten turvataan palvelut ja tiedonsaanti ikäihmisille, kysyy Eeva Kainulainen.
Tämä on tasa-arvokysymys. Mm.
valtion ja kuntien palvelut edellyttävät
enenevässä määrin pankkitunnuksia
ja siis internetin käyttöä. Myös esimerkiksi laskujen maksaminen on kalliimpaa niille, joilla ei ole pankkitunnuksia. Digimaailmaan liittyvää haavoittuvuutta lisää myös ikääntyneisiin kohdistuneet huijaukset ja nopeasti päivittyvät ohjelmistot ja tekniikka.
Senioriliike ehdottaa, että digineuvonta tulee sisällyttää kuntien
palvelutarjontaan. Kunta voi ostaa
mainitut neuvontapalvelut eri toimijoilta, mikäli se itse ei pysty palveluja
tarjoamaan. Lisäksi pankeilta on edellytettävä sujuvat ja hinnaltaan yhtenäiset palvelut kaikille asiakkaille.

Palkkatuki myös ikäihmisten
työllistämiseen
Senioriliike näkee vapaaehtoistoiminnan tukemisen erittäin tervetulleena
tavoitteena.
Jotta vapaaehtoistoiminnan kiinnostus ei murenisi, tarvitaan keinoja hallinnollisten asioiden sujuvoittamiseen. Monet yhdistykset joutuvat
käyttämään runsaasti aikaa ja voimavaroja hallintoon sen sijaan että aikaa
käytettäisiin yhdistyksen toimintaan.
Ikäihmiset haluavat selvitysten mukaan myös yhä useammin olla aktiivisia ja mukana työelämässä voimavarojensa puitteissa.
Tätä tulisi tukea ulottamalla työllistämismahdollisuuksia myös ikäihmisiin esim. laajentamalla palkkatuen
kriteereitä jo eläkkeellä oleviin. Näin
saataisiin ikäihmiset nykyistä paremmin mukaan erityisesti järjestötoimintaan.
EK
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elokuvia & festivaali

O

hjaaja Klaus Härö on varmasti yksi parhaista perhe- ja ihmissuhteiden kuvaajista. Elokuva Rakkaani Merikapteeni kertoo
vanhasta merikapteenista, joka rakastuu kodinhoitajaansa. Miehen aikuinen tytär ei hyväksy suhdetta ja hän haluaa saada takaisin
isän, jota hänellä ei oikeastaan koskaan ollutkaan.
Elokuva kuvaa myös aikuisen lapsen ja vanhemman vaikeaa suhdetta, kun osat vaihtuvat. Miten helposti lapsi loukkaa vanhuksen
itsemääräämisoikeutta, kun vanhemmasta halutaan huolehtia enemmän kuin olisi tarvetta. Rakkaani merikapteeni kertoo iättömästä
rakkaudesta, anteeksiannosta ja välittämisestä.

Elokuva sijoittuu Irlannin upeisiin merimaisemiin, jossa maailman suuruus ja kauneus puhuvat omaa kieltään. Elokuvasta poistuu
liikuttuneena ja kyyneleet silmissä.
Jussi-palkittu ja Golden Globe -ehdokas
Klaus Härö on ohjannut mm. Miekkailija, Äideistä parhain, Elämää kuoleman jälkeen. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Kirsi Vikman
ja Jimmy Karlsson. Elokuvan tuottavat Kai
Nordberg ja Kaarle Aho tuotantoyhtiö Making Movies Oy:lle. Elokuvan levittää Nordisk
Film.
Elokuva sai ensi-iltansa elokuvateattereissa
kautta Suomen 30.9.2022.
HS

NORDISK FILM

Rakkaus ei kuole,
vanhanakin voi rakastua

Yhteistyödokumentille
Emmy-ehdokkuus

Y

hdysvaltalaisohjaaja Shannon
Kringin dokumenttielokuva
End of the Line – The Women of
Standing Rock pääsi Emmy-ehdokkaaksi uutis- ja dokumenttialan sarjassa.
Elokuva kertoo Lakota-heimon
naisista, jotka vaarantavat henkensä yrittäessään pysäyttää Dakota
Access -öljyputken rakennustyöt
Pohjois-Dakotassa.
The Women of Standing Rock
on myös kertomus Amerikan alkuperäiskansojen kokemasta järjestelmällisestä ja rakenteellisesta
sorrosta ja väheksynnästä, taloudellisesta ja sosiaalisesta alempiarvoisuudesta sekä väheksyvästä kohtelusta, joka jatkuu edelleen.
Elokuvan osatuottajina on kaksi suomalaista elokuvatuotantoyhtiötä, Solar Films sekä Playart Productions.
Musiikin elokuvaan on säveltänyt Ville Tanttu Neil Kringin kanssa. Ja toisena leikkaajana on työskennellyt Joona Louhivuori.

Kolmas Mielensäpahoittaja
leffateattereissa

H

eikki Kinnunen näyttelee jälleen kansan rakastamaa änkyrähahmoa Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvassa, joka sai elokuvateattereissa ensi-iltansa 9.9.
Tuomas Kyrön kirjoihin perustuvat Mielensäpahoittaja-elokuvat
ovat tulleet kolmanteen osaansa. Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä on Heikki Kinnusen toinen elokuva nimiroolissa. Lisäksi vuonna 2019 syntyi tv-sarja Mielensäpahoittaja – ennen kaikki oli paremmin.
Elokuvan on ohjannut Mika Kaurismäki.

Armas-festivaali
juhlistaa ikääntymistä
Valtakunnallinen taide- ja kulttuurifestivaali Armas,
joka juhlistaa ikääntymistä, järjestetään tuttuun tapaan 11.-14.10.2022
Tässä poimintoja ohjelmasta:
• Seinäjoen kaupunginteatterissa nähdään näytelmä Patruunatehdas 8. ja 13.10.
• Kati Outisen huikean hieno monologisesitys Niin kauas kuin omat siivet kantaa
nähdään Rovaniemellä 8.10.
• Kuopion Musiikkikeskuksessa sukelletaan iskelmämusiikin maailmaan
Viihteen valtatiellä -konserteisssa 13.10.
• Miina Sillanpään säätiö järjestää webinaarin aiheesta
Kulttuurista ja musiikista hyvinvointia ikääntymisen tueksi -webinaarin 13.10.
• Armas järjestää yhdessä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa
kaksi opastettua kierrosta: 6.10. ja 11.10 klo 13 .
Museo on Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1 G, Helsinki.
www.hotellijaravintolamuseo.fi/nayttely/yleisoopastukset-syksy2022/
• sekä Muisteluillan 4.10 klo 17-www.hotellijaravintolamuseo.fi/nayttely/muisteluilta/
• Kaapelitehtaalla SenioriRock tanssit lauantaina 22.10.
LUE LISÄÄ ARMAS-FESTIVAALISTA JA TAPAHTUMISTA:
WWW.ARMASFESTIVAALI.FI
Raisa Karttunen
tuottaja/producer
Koy Kaapelitalo
raisa.karttunen@kaapelitehdas.fi
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Hinnat nousevat
– sähkö, ruoka, lämmitys

- ELÄKE ON VARMA TULO, MUTTA RIITTÄÄKÖ SE?
Minkälaiset ennusmerkit kertovat talouden ja eläkeläisten elintason kehittymisestä tulevina kuukausina? Senioriliikkeen hallituksen jäsen Reijo Vuorento kysyi pitkän linjan talousasiantuntijalta Kevan toimitusjohtajalta Jaakko Kianderilta
hänen näkemyksiään.
1. Miten näet Suomen talouden nyt
ja lähivuosina. Tuleeko taantuma/lama?
Lähivuodet näyttävät hyvin vaikeilta inflaation ja
käynnissä olevan energiakriisin vuoksi. Euroopan
taloudet joutuvat taantumaan ja kansalaisten ostovoima heikkenee. Julkisen talouden velkaantuminen
jatkuu kaikissa maissa.
2. Maan hallituksen budjettiriihi on valmis,
miten kuvailisit sen vaikutuksia eri väestöryhmille, erityisesti ikäihmisille?
Hallitus pyrkii toimillaan hillitsemään korkeiden
energianhintojen vaikutuksia. Toimet auttavat,
mutta niistä huolimatta kaikkien väestöryhmien
toimeentulo kiristyy.

3. Inflaatio jyllää, sähkön hinta on pilvissä.
Myös moni ikäihminen on vaikeuksissa,
riittävätkö hallituksen toimet?
Kerrostalossa asuvat selviävät sähkön hinnoista
helpommin kuin ne, jotka asuvat sähkölämmitteisissä omakotitaloissa. Hallituksen tukitoimet eivät
kompensoi kaikkia hinnannousuja.
4. Inflaation myötä eläkkeet nousevat
ensi vuonna reippaasti. Miten tämä vaikuttaako
talouteen (verotulot, ostovoima ym.)?
Miten eläkeläisten ostovoima taitetun indeksin
aikana on kehittynyt?
Eläkkeiden tuntuvan nousun vuoksi eläkeläiskotitaloudet ovat paremmin suojassa inflaation vaikutuksilta kuin muut väestöryhmät. Taitettu indeksi toi-

mii nyt niin, että se auttaa turvaamaan eläkkeiden
ostovoimaa. Aiempina vuosina eläkkeet ovat nousseet hitaammin kuin palkat mutta ensi vuonna
asetelma muuttuu.

5. Ikäihmisten kannalta tärkeiden hoivapalvelujen saatavuus on nyt koetuksella,
kun työvoimapula on hyvin merkittävä.
Mikä lääkkeeksi - palkkatason korjaus, työolot,
työssä jaksaminen, maahanmuutto, imago sote uudistus? Mitä KEVA voi tehdä?
Sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoimapulaan ei ole
helppoja ratkaisuja. Ongelma ei myöskään rajoitu
Suomeen vaan on yhteinen monille maille. Kilpailu osaavista maahanmuuttajista kiristyy. Hoiva-alan
palkat tulevat nousemaan jo tehtyjen sopimusten
perusteella. Palkkauksen lisäksi jatkossa on kiinnitettävä huomiota myös työoloihin ja jaksamiseen.

6. Mitä erityisesti haluat sanoa nyt ikäihmisille
tässä hyvin epävarmassa poliittisessa ja
taloudellisessa tilanteessa - miten selviämme?
Suomalaisen yhteiskunnan kriisivalmius on hyvä.
Uskon että selviämme jatkossakin aika hyvin.
Ikäihmisten taloudellinen asema on suomalaisen
eläkejärjestelmän vuoksi turvattu. Inflaation ja
sijoitusmarkkinoiden muutokset eivät vaikuta
meillä eläkkeiden ostovoimaan.
• Reijo Vuorento Senioriliikkeestä kommentoi:
Tilanne taloudessa on nyt todella haasteellinen. Se
lienee kuitenkin varmaa, että jonkinasteinen taantu-

Jaakko Kiander
• toimitusjohtaja, Keva, 2021 –
• johtaja, Eläketurvakeskus, 2019 – 2021
• johtaja, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
2010 – 2019
• johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos,
2006 – 2010
• tutkimusprofessori, Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus, 2000 – 2006

ma tulee, kuinka syvä, jää nähtäväksi. Valtion talous
on nyt merkittävästi alijäämäinen samalla kun velan määrä kasvaa. Seuraava hallitus tullee pitämään
tiukempaa taloutta kuin vielä istuva, jonka harteille
lankesi niin Pandemia kuin Venäjän hyökkäys
Ukrainaan.
Eläkeläisten tulojen kasvusta ensi vuonna on
kohistu, kun inflaatio tuo kerrankin suuremmat
korotukset kuin palkansaajille. Tilanne on kuitenkin
hyvin pitkään ollut päinvastainen heikentäen eläkeläisten suhteellista asemaa. Olisiko parempi mennä
tasaisesti ja tarkistaa eläkeindeksiä sekä muuttaa sen
rakennetta? Prosenttikorotusten vaikutukset pieniin
työeläkkeisiin ovat rajalliset - ne menevät jo sähkön
hinnan korotuksiin.
Köyhimpien eläkeläisten kituuttaminen jatkuu:
leipäjonot kasvavat, talvesta tulee vaikea. Kun tähän
vielä liitetään Sosiaali- ja terveysalan akuutti työvoimapula, osa ikääntyneistä on suorastaan huutolaisen
asemassa. Riittävätkö rahat, saadaanko hoitoa? Senioriliike on ikäihmisten asialla: hallitusohjelmatavoitteita valmistellaan.
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YHTEISEN KATON ALLA – silti omassa rauhassa
Yhteisöllisen asumisen uusi
malli herättää suurta kiinnostusta. Helsingissä on jo useampia
kerrostaloja, joiden asukkaat
ovat järjestäytyneet omaehtoisiksi yhteisöiksi ja jopa
rakennuttaneet asuintalonsa itse.

K

un ikää tulee lisää ja voimat vähenevät, haluammeko asua yksin ja itsenäisesti – vaiko palvelutalossa tai hoitokodissa? Monet helsinkiläiset ovat viime
vuosina valinneet kolmannen vaihtoehdon:
asumisen omassa asunnossa kerrostalossa,
jonka asukkaat muodostavat omaehtoisen
yhteisön.
Tällaisen asumismallin pioneeri on Aktiiviset Seniorit ry, joka toi jo parikymmentä
vuotta sitten Suomeen pohjoismaissa vakiintuneen yhteisötalomallin. Siinä jokaisella on
omat täysin varustellut, yksityiset asuntonsa
ja niiden lisäksi yhteistiloja, kuten yhteinen
ruokasali ja sen yhteydessä laitostason keittiö, liikunta- ja harrastetiloja, saunaosastot,
puutarhat tai viherhuoneet. Aktiiviset Seniorit ry:n aloitteesta Helsinkiin on rakennettu jo kaksi tällaista taloa: Loppukiri Arabianrantaan sekä Kotisatama Kalasatamaan. Nyt
valmisteilla on kolmas talo, työnimeltään Pasaati, jota varten on varattuna tontti Kalasataman Verkkosaaresta. Hanke on edellisiä
kunnianhimoisempi siinä mielessä, että tällä kertaa tulevat asukkaat ottavat myös talon rakennuttamisen vastuulleen. Tällaista
rakennuttamisen tapaa kutsutaan ryhmärakennuttamiseksi.
Tavallisesti kerrostalot ovat kaupallisten rakennuttajien eli gryndereiden tuotantoa ja tulevat asukkaat pääsevät valitsemaan
korkeintaan asuntojensa pintamateriaaleja ja värejä. Grynderit rakentavat niin halvalla kuin voivat ja myyvät niin kalliilla kuin
kaupaksi menee. Kun taas tulevat asukkaat
rakennuttavat talon itse itselleen, koko rakentamisen ketju kääntyy päälaelleen: ensin
ovat asukkaat, joiden toiveiden ja tarpeiden
mukaan talo suunnitellaan ja rakennetaan ja
he myös valitsevat mistä ovat valmiita maksamaan. Tämä myös näkyy talojen suun-

nittelussa: ne ovat yleensä ekologisemmin
rakennettuja ja niissä käytetään laadukkaampia ja kestävämpiä materiaaleja. Tärkein erottava piirre ovat kuitenkin yhteistilat, jollaisia gryndereiden ei kannata tehdä
yhtään enempää kuin rakennusmääräykset
velvoittavat, koska ne eivät ole myytäviä neliöitä.

Aitoa lähidemokratiaa
- Asukkaat päättävät yhdessä
Tällaisen hankkeen toteuttaminen edellyttää asukasryhmältä hyvää organisoitumista, hallittuja päätöksentekomenettelyitä ja vahvaa keskinäistä luottamusta, jonka
takeena ovat tarkasti laaditut sopimukset.
Päätöksiä tehdään aidosti yhdessä – ryhmärakennuttamishanke onkin ehkä mittavin lähidemokratian ponnistus, mihin joukko tavallisia kansalaisia voi ryhtyä. Pelissä
kun ovat sekä omat että naapureiden rahat
ja asumisen tarpeet ja unelmat.
Ryhmärakennuttamista säätelee erityi-

nen ryhmärakennuttamislaki, joka asettaa
hankkeille hyvän hallinnon ja luotettavuuden minimistandardit. Alalla toimii myös
joitakin ryhmärakennuttamishankkeiden
johtamiseen erikoistuneita projektinjohtajia.
Hankkeiden kehittäminen ideasta valmiiksi taloksi kestää vuosia. Tällöin yhteistä
taloa puuhaava porukka ehtii hyvin tutustua
toisiinsa ja samalla kun rakentuu talo, rakentuu myös sinne aikoinaan muuttava naapuriyhteisö.
Miten tällainen yhteisö sitten yhteisessä
talossaan toimii – siitä päättää jokainen yhteisö itse. Taloja ja niiden yhteisöjä on erilaisia, mutta toistaiseksi kaikki suomalaiset
kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä.
Saman katon alla on turvallista, värikästä ja
hauskaa, ja silti jokainen saa elää niin rauhassa ja yksityisesti kuin haluaa.

Aktiiviset Seniorit ry:n
jäsenet matkalla Ruotsissa hankkimassa kokemuksia ja vinkkejä omaan
Pasaati-taloon, joka on
suunnitteluvaiheessa.
Uusi talo tulee Kalasataman Verkkosaareen.
Ruotsin Boviera-talo
Tukholman lähellä oli
kiinnostava kohde katettuine sisäpihoineen ja
eksoottisine kasveineen.
Hyviä vinkkejä tästäkin
kohteesta saatiin, vaikka
Pasaati-taloon ei viidakkoa tulekaan.

SALLA KORPELA
ryhmärakentamisen konsultti

Turvallinen koti palveluiden keskellä
Saga-palvelutalossa asut aktiivisessa ja turvallisessa ympäristössä palveluiden ja hyvän seuran
lähellä. Löydät talomme seitsemältä paikkakunnalta – Helsingistä, Vantaalta, Turusta, Lahdesta,
Lappeenrannasta, Raumalta ja Seinäjoelta.
Hyvinvointi-, kuntoutus- ja hoitopalvelumme
muuntuvat tarpeidesi mukaan. Modernit
talomme tarjoavat monipuolista harrastus- ja
kulttuuritoimintaa oman ikäisessä seurassa.
Talojen viihtyisät ja esteettömät yhteistilat kutsuvat
viihtymään. Lue lisää osoitteessa
sagacare.fi

Tervetuloa ihastumaan!
maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 8-16)
myynti.saga@sagacare.fi
Saga-palvelutalot
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Suomen Senioriliike Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry
KUTSU sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.11.2022 klo 13.00 alkaen Kampin Palvelukeskuksen auditoriossa Salomonkatu 21 B
Helsinki.
Kokouksen alussa valtionvarainministeri Annika
Saarikko alustaa valtion vuoden 2023 budjetista ja
siitä miten siinä otetaan huomioon ikäihmisten toimeentulo ja palvelut

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 20232025 ja hallituksen jäsenet erovuoroista ja eroa pyytäneiden tilalle.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Eeva Kainulainen
2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan vahvistaminen
6. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma
7. Vuoden 2023 jäsenmaksut
8. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvio
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Seuraavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu:
Esa Fagerlund, Kimmo Kiljunen ja Timo Strandberg
sekä varajäsen Heli Stenvall.			
12. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista
13. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa 2023.
14. Muut asiat

Erovuorossa ovat seuraavat:
Puheenjohtaja Eeva Kainulainen
Hallituksen jäsenet: Maarit Peltomaa, Sari Tanus ja
Reijo Vuorento

7.9.2022
Suomen Senioriliike
Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry
Hallitus

Tervetuloa kuulemaan valtionvarainmisteri
Annika Saarikon alustusta Senioriliikkeen
syyskokouksen alussa. Tilaisuus pidetään
14.11.2022 klo 13.00 Kampin Palvelukeskuksen auditoriossa, Salomonkatu 21B,
Helsinki.

SENIORILIIKKEEN SYYSKAUDEN SEMINAARIT TAMPEREELLA
Ikäihmisten vaikuttamismahdollisuudet itseään koskevassa päätöksenteossa

ISTOCKPHOTO

Digitalisointi, renki vai isäntä? -paneelikeskustelu

10.10.2022 klo 14–16.30, pääkirjasto Metso, Lehmus-Sali
Avaus:

Esa Fagerlund, Senioriliike ry varapj.

Alustukset:

Palvelujen digitalisaatio
Ilmari Nurminen, kansanedustaja,
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

BUSSIRETKI SENIORILIIKKEEN
SYYSKOKOUKSEEN
Pirkanmaan jäsenille tosi edullinen matka HeurekatiedekeskukseenVantaalle ja syyskokoukseen Helsingin
Kamppiin 14.11.2022
OHJELMA
AAMUPÄIVÄLLÄ:

Digitaalipalvelujen hyödyt ikäihmisille
Juuso Heinisuo, kehitysjohtaja, Kangasalan kaupunki
Digitalisaation eettinen tarkastelu ikäihmisten kannalta
Jaana Leikas, johtava tutkija VTT ja kognitiotieteen dosentti
Jyväskylän yliopistossa
Panelistit:

Jaana Leikas, Tapani Telenius (eläkeläinen, Tampere),
Kari Itkonen (Tampereen vanhusneuvoston jäsen),
Anja Merilahti (toimii puheenjohtajana)

• Lähtö Tilausliikenne Mattilan bussilla klo 7:45/8:00
(Rientola/Vanha kirkko, Tampere)

Kommenttipuheenvuoro: Tuija Seppänen, pj. Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

• Tutustuminen Tiedekeskus Heurekan omatoimisesti
klo 10:15

Ikäihmisten ääni kuuluviin -paneelikeskustelu

• Buffetlounas Heurekassa klo 11:30 – 12:15

24.10.2022 klo 16–18.30, pääkirjasto Metso, Lehmus-Sali

ILTAPÄIVÄLLÄ:

Avaus:

Eeva Kainulainen, SSL pj.
Tuija Seppänen, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry pj.

Alustukset:

Vanhusasiavaltuutetun tehtävät
Päivi Topo, vanhusasiavaltuutettu, Helsinki

• Senioriliikkeen syyskokous, Kamppi, Helsinki, klo 13:00
• Valtiovarainministeri Annika Saarikko puhuu
• Muu kokousohjelma esityslistan mukaan

Ikäihmisten äänen kuuleminen eduskuntatyössä
Sari Tanus, kansanedustaja, Pirkanmaan aluevaltuuston ja
Tampereen kaupunginhallituksen jäsen

• Paluu Tampereelle n. klo 17:15
Retken hinta VAIN: 20 €/henkilö – jäsenille!, Muille 40 €
(jos liittyy jäseneksi, jäsenmaksu 20 € - kattaa vuoden
2023. Maksuun sisältyvät matkat ja ruokailu. Heurekaan
museokortilla tai lippu 13 €. Retkimaksu peritään käteisenä
bussissa.

Vanhusneuvoston rooli tiedottajana ja ikääntyneiden
äänenkannattajana – haasteet ja hyvät käytännöt
Marita Pitkänen, vs. ikääntyneiden palvelujen johtaja, Ylöjärvi.
Panelistit:

Ilmoittautumiset 4.11.2022 mennessä:
• Anja Merilahti, anjariitta.merilahti@gmail.com
p. 040 587 3125
• Hanna Vesala, hanna.wesala@gmail.com
p. 045 883 5247
• Esa Fagerlund, esa.t.fagerlund@gmail.com,
p. 0400 403018

Järjestäjät:

Päivi Topo, Marita Pitkänen (Pirkanmaan aluevaltuutettu),
Tuija Seppänen ja Eeva Kainulainen
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Tule mukaan kehittämään Seniorilehteä
KERÄYKSELLÄ TURVATAAN ILMESTYMINEN

Pienkeräyksen järjestäjä:
Suomen Senioriliike
-Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry
Pienkeräys järjestetään ajalla
26.09.2022 - 23.12.2022.
Pienkeräysnumero RA/2022/1284
Keräys järjestään koko Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lahjoita haluamasi summa, pienikin,
lehden tulevaisuudelle.
Pankkitili: Suomen Senioriliike
tilino FI86 1745 3000 0875 53
viitenumero 20284.

Pienkeräyksen perustelut
Ensisijainen käyttötarkoitus:
Suomen Senioriliike Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry julkaisee Seniorilehteä kaksi kertaa vuodessa. Lehteä jaetaan
yhdistyksen jäsenten lisäksi ikäihmisten palvelukeskuksiin ja muihin sellaisiin
kohteisiin, jossa liikkuu ikäihmisiä.
Viime vuosina jakelukustannukset ovat nousseet
erittäin paljon ja maksettujen ilmoitusten saanti lehteen on vaikeutunut, joten lehden julkaiseminen voi
vaarantua.
Kuitenkin haluamme jakaa tietoja ja myös elämyksiä ikäihmisille painetun lehden muodossa, sillä erittäin paljon yli 75-vuotiaista ei käytä nettiä. Lehden
painos on 45 000 kpl. Senioriliikkeen jäsenet maksavat jäsenmaksua. Jäsenmaksukertymä vuodessa on
noin 22 000 euroa, jota käytetään toiminnan ylläpitämiseen ja osittain Seniorilehden kuluihin. Tulevan
Seniorilehden kulut ovat 10 000. Emme pysty kattamaan Seniorilehden kuluja kokonaisuudessaan jäsenmaksutuloilla tällä hetkellä, koska kustannukset ovat
nousseet ja ilmoitustulot ovat vähentyneet. Maan taloustilanteen parantuessa uskomme, että ilmoitustuISTOCKPHOTO

S

eniorilehdellä on hyvä maine. Lukijoilta tulee
lähes poikkeuksetta myönteistä palautetta. Kritiikkiäkin on, joka on tervetullutta. Sitä kautta
lehteä voidaan kehittää aina vain paremmaksi.
Lehdellä on toimituskunta, joka tekee vapaaehtoistyötä. Kirjoittajat eivät saa palkkiota työstään. Lehden
kustannukset syntyvät ammattimaisesta taitosta, painamisesta ja postituksesta. Erityisesti postituskulut
ovat nousseet huomattavasti. Postitus maksaa enemmän kuin painaminen.
Lehteä rahoitetaan yritysten ja yhteisöjen mainoksilla ja osittain jäsenmaksuilla. Tämän hetken maailman ja Suomen taloustilanne on vaikuttanut mainostulojen pienenemiseen. Myös jäsenten jäsenmaksut
ovat vähentyneet viime vuosina.
Tule mukaan turvaamaan lehden tulevaisuus, anna
tukea lehdelle. Pienikin rahallinen tuki on arvokasta.
Tukijoille tarjoutuu mahdollisuus myös näkyvyyteen
lehdessä, nimen tai kirjoitusten muodossa, jos tukija
niin haluaa. Tähän kampanjaan olemme saaneet poliisilta pienkeräysluvan.

loilla voimme tulevaisuudessa kattaa kuluja tämänhetkistä tilannetta enemmän.
Pienkeräys toimii väliaikaisena rahoituskanavana.

Pienkeräyksen toissijainen käyttötarkoitus
Senioriliike julkaisee aika ajoin erilaisia kirjasia ajankohtaisista aiheista.
Suunnitelmissa on julkaista kirjanen, jossa on yhdistyksen jäsenten kertomuksia hoiva- ja terveyspalvelujen saatavuudesta. Kirjanen on tarkoitus lähettää uusien hyvinvointialueiden päättäjille sekä
yhdistyksen jäsenille. Painosmääräksi on suunniteltu 5 000 kpl. Painatuskustannukset, tekstien toimitus, kirjan taitto, postitus ja postimaksut ovat yhteensä noin 7 000 euroa.

Mielenrauhaa asumiseen

ASO sopii
erinomaisesti
myös senioreille
Tutustu senioriasumiseen
ta.fi/senioreille

TA.fi

ta_kodissa

TA-Yhtiöt

•
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ELÄMÄN LÄHTEELLÄ:

Seniorien kulttuuriharrastustoiminta kukoistaa Helsingissä
Elokuun viimeisenä lauantaina järjestettiin
ensimmäinen Elämän Lähde -festivaali
Lapinlahden kauniissa puistoympäristössä
Helsingin sydämessä. Hyvän mielen festivaali tarjosi eloa, iloa ja kohtaamisia kaikille
kaupunkilaisille avoimessa tapahtumassa.

E

lämän Lähde -festivaalin tarkoituksena on juhlistaa
kaikenikäisten kulttuurisia oikeuksia ja tarjota lava
seniori-ikäisten kulttuuriharrastustoiminnan esittelyyn. Ensimmäistä kertaa järjestetyllä festivaalilla koettiin mm. musiikin, tanssin ja sirkuksen iloa.
Tapahtuman järjestäjinä toimivat helsinkiläiset
ikäihmisten kulttuuritoimintaa toteuttavat toimijat
yhdessä Pro Lapinlahti ry:n kanssa. Festaripäivää tähditti valovoimainen taiteilija, näyttelijä Seela Sella,
joka toimi Elämän Lähde-festivaalin suojelijana.
Avaussanoissaan Sella rohkaisi kaikkia säilyttämään
lapsekkaan uteliaisuuden elämää kohtaan, ja uskaltamaan heittäytyä taiteen ja luovuuden pariin missä
iässä tahansa. Yli 65 vuoden esiintymiskokemuksella
Sella myös valoi rohkeutta päivän esiintyjien keskuuteen: ”Jos mokaa, niin mitä sen on väliä? Tärkeintä on,
että sinä teit sen!”

Festivaalin pääjärjestäjä RockHubs on yhteisöllinen musiikkipalvelu, joka tuo saavutettavaa ja esteetöntä musiikkitoimintaa erilaisten yhteisöjen pariin.
Helsingissä RockHubsilla on säännöllistä toimintaa
Lapinlahdessa, Jätkäsaaren Sukupolvienkorttelissa sekä kolmessa senioritalossa eri puolilla Helsinkiä. Syksyllä 2021 kaupungin myöntämällä rahoituksella käynnistetty Korttelibändejä senioreille -hanke
on tuonut bändisoittimet ja viikoittaiset soittotreenit
osaksi kolmen yhteisöllisen senioritalon arkea, jotka
ovat Loppukiri Arabiassa, Kotisatama Kalasatamassa
ja Aikalisä Jätkäsaaressa. Suurimmalla osalla bänditoimintaan osallistuvista ei ole aiempaa musiikillista
taustaa. Jokainen heistä on päässyt heti mukaan soittamiseen ensimmäisestä kerrasta lähtien ammattilaisohjaajien tuella.
RockHubsin seniorikorttelibändit esiintyivät Elämän Lähteen lavalla, ja monille kyseessä oli ensimmäinen keikka liveyleisön edessä. Jännitys oli käsinkosketeltavaa, mutta keikan onnistumisen jälkeinen
riemu kupli vielä pitkään yleisön puolelle siirtyneiden osallistujien joukossa.
PerformanceSirkus on seniorisirkusyhdistys, jonka ryhmät esiintyivät niin ikään festivaaleilla. Lisäksi Myrsky-ryhmä esitti Lapinlahden auditoriossa
koskettavia tanssielokuvia. Lavalla nähtiin myös seniorien tanssiryhmä Ryhdikkäät Rypyt sekä kuuden

,
KUPONKITARJOUS: LIPUT -10€

Tällä
kupongilla liput
Levätkää rauhassa,
komisario Palmu
-esitykseen

-10€

Peruslippu norm.
à 44,50 € / à 42,50 €

max. 4 lippua / kuponki
(voimassa lokaja marraskuun esityksiin)

Albert Edelfelt, Kirsikkatyttö, 1878.
Kuva Museokuva.

Tarjousliput vain
Komediateatterin
lipputoimistosta.

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI

Lapintie 3a, 33100 Tampere

puh. 0207 288 388

komediateatteri.fi

Yhteisötalo Kotisataman orkesteri "Ihan hatusta"
vauhdissa.

rohkean ikänaisen rokkiyhtye Riskiryhmä. Festivaalipäivän päätti Marlo Paumo yhtyeineen. Tapahtuman mahdollisti Helsingin kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikajaoston myöntämä hankerahoitus.
Lämmin kiitos kaikille mukana olleille upeille
esiintyjille, ohjelman kehittäjille, vapaaehtoisille ja
tietysti yleisölle. Tavataan taas ensi vuonna!
TUULIKKI LAES

MuT
Perustaja/toimitusjohtaja, RockHubs
tuulikki@rockhubs.com
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TULE PUOLUSTAMAAN IKÄÄNTYVIEN OIKEUKSIA
LIITY JÄSENEKSI. Täytä ja postita tämä vastauskortti.
JÄSENENÄ SAAT ajankohtaisia tietoja ikäihmisten hyväksi tehtävästä
työstä sekä jäsenlehden ja -kirjeen. Voit liittyä oman alueesi osastoon
tai perustaa sellaisen.
Liityn jäseneksi ja maksan 20 euron jäsenmaksun laskun saatuani
Liityn kannatusjäseneksi ja maksan kannatusjäsenmaksun 500 euroa
laskun saatuani

• ilmestyy kahdesti vuonna 2022
• painos / jakelu 15 000 – 50 000 kpl
• painopaikka: Lehtisepät

Olen tukenut liikkeen toimintaa maksamalla valitsemani summan
Suomen Senioriliikkeen tilille FI86 1745 3000 0875 53

ILMOITUSKOOT JA HINNAT:
(eur alv 0%)
Tekstisivujen ilmoitukset
koko sivu 2 900 euroa
1/2 sivua 1 500 euroa
1/4 sivua 900 euroa
1/6 sivua 670 euroa
1/8 sivua 550 euroa

sukunimi
etunimet

Mediakortin löydät: senioriliike.fi tai toimisto@senioriliike.fi

TOIMITUSKUNTA
päätoimittaja:
Heli Stenvall
heli.a.stenvall@gmail.com
p. 050 568 9336
Eeva Kainulainen
Matti Litukka
Maarit Peltomaa

ULKOASU JA TAITTO
Minna Ruusinen / Miks’ ei! Oy
puh. 040 540 84 94
minnaruusinen@gmail.com
mikseioy@gmail.com

KUSTANTAJA / JULKAISIJA
Suomen Senioriliike
– Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry

TOIMISTO
Siltasaarenkatu 4, 4.krs, huone 410
00530 Helsinki
Toimiston puhelinpäivystys
arkisin klo 10 – 12
p. 050 345 42 00
sähköposti:toimisto@senioriliike.fi

lähiosoite
postinumero
kotikunta
sähköposti
puhelin			
nainen
äidinkieli

matkapuhelin
mies

suomi

toivottu viestintätapa

syntymävuosi

ruotsi
sähköposti

kirje

Hyväksyn, että yllä antamani henkilötiedot tallennetaan Suomen Senioriliike
- Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry:n jäsenrekisteriin.
Tietojani saa käyttää ainoastaan Suomen senioriliikkeen sisäisiin jakeluihin.

LÄHETÄ VASTAUSKORTTI KIRJEKUORESSA OSOITTEELLA:
Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry Siltasaarenkatu 4, 4. krs,
huone 410, 00530 Helsinki; TUNNUS 5018500, 00003 VASTAUSLÄHETYS
SENIORILIIKE MAKSAA POSTITUKSEN.

Visualisointi

Soita ja kysy
lisää!
YIT ASUNTOMYYNTI
Hatanpään valtatie 11, 1. krs,
palvelemme ma−pe klo 9−16
p. 020 433 4635
(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/
min kotimaan puheluista)
asuntomyynti.tampere@yit.fi
Niemenrannan Asuntomyynti
Raamikatu 2, avoinna tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 10-17
sekä sopimuksen mukaan
facebook.com/YitKotiTampere
instagram.com/yitkoti

VIRTUAALIESITTELY
ASUNTOMYYNNISSÄ
11. JA 12.10. KLO 10–17
OS. RAAMIKATU 2

Näsijärven rannan tuntumaan
Tampereen Uittorannan huoneistojakaumassa on koteja 43m² kaksioista
118m² neljän huoneen ja keittiön kokonaisuuksiin. Laadukkaan suunnittelun
ja nykyaikaisen tekniikan avulla on saavutettu toimivia pohjia. Tutustu
koteihin virtuaalisesti 11. ja 12.10. Niemenrannan Asuntomyynnissä!
2 h+kt,
43 m2

*Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa
tontin määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin
vuokravastikkeen maksamisesta.

3 h+kt+s,
86,5 m2

TAMPERE NIEMENRANTA
Tampereen Uittoranta
Kerrostalo, Niemenrannan puistokatu 23
Rakenteilla Näsijärven rannan tuntumassa.
Arvioitu valm. 09/23. Valinnainen vuokratontti. B2018
Esim.
m²
krs
mh.
vh.
2 h+kt
43,0
1/7
82 360 205 900
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
21 715
2 h+kt+s
44,5
3/7
99 960 249 900
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
22 473
2 h+kt+s
55,0
4/7 113 400 283 500
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
27 775
3 h+kt+s
80,0
4/7 178 820 445 700
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
40 400
3 h+kt+s
86,5
2/7 187 320 468 300
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
43 683
yit.fi/uittoranta

Svensk resumé
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Täytä ja postita tämä vastauskortti
kirjekuoressa osoitteeseen:
Senioriliike maksaa postituksen.

Skattelättnader för pensionärer
som vill förvärvsarbeta

SUOMEN SENIORILIIKE
– ARVOKKAAN VANHENEMISEN PUOLESTA RY
Siltasaarenkatu 4, 4. krs, huone 410
00530 Helsinki

J

Tunnus 5018500
00003 VASTAUSLÄHETYS

Den osynliga människan

D

e äldre är osynliga. Undantaget valen. Då kommer partierna ihåg den äldre befolkningen.
Under coronapandemin kom man också ihåg de äldre med vaccineringar, och isolering.
Då medborgaren går i pension, ökar skatteprocenten, man förs över från arbetshälsovårdens
service till köerna vid hälsocentralen, man får vänta på operationer och annan specialsjukvård,
man frågar inte hens åsikt vid opinionsundersökningar, man utnyttjas inte som erfarenhetsexpert vid planeringen av äldreomsorgen eller i TV-program. Ibland talar man över huvudet på de
äldre, som om man vore ett barn. När sedan konditionen försämras – den försämras för alla, hur
man än jumpar – då uppstår svårigheterna att få vårdtjänster. Hemvården är ett mantra, men
också där uppstår brist på service. Att få en plats på ett vårdhem är svårt, även för den som inte
alls kan ta hand om sig själv.
Redan nu har valtalen börjat. Alla partier är oroade över situationen inom vården. Bristen
på personal, att man stannar kvar på sin arbetsplats, ledarskap och utbildning. Allt detta kräver pengar. Onödigt prat om det inte finns öronmärkta pengar. Om pengar saknas överger man
landsmän, som hela sitt liv arbetat och betalat skatt. Det är fråga om värderingar, som kräver resurser.
EEVA KAINULAINEN

JOKAINEN YRITYS
PITÄÄ HUOLTA
OMISTAJISTAAN

ag har följt debatten om arbetspensionerna och även själv i
någon mån deltagit i den, men kan inte upphöra att förvåna
mig över med vilken energi man motsatt sig slopandet av
eller en förändring av det brutna indexet. Ibland förefaller det
mig som om motståndet skulle ha blivit en principfråga, att beslutsfattarna inte vill, eller ens ids, sätta sig in i pensionssystemet. De pensionärer som vill ha ett förändrat index, betecknas
som själviska, som endast tänker på den egna gruppen, som äter
barnens och barnbarnens gröt. Så är det naturligtvis inte. Diskussionen berör helt andra frågor.
Det var minsann en ”glädjens dag” då självaste finansminister
Saarikko fick rätta den riksdagsman som krävde att det brutna
indexet skulle slopas, med att då kunde pensionerna stiga snabbare än lönerna. Ministern förstod inte den andra synvinkeln på
frågan. På så sätt bekräftade hon att pensionerna under alla tidigare år stigit mindre än lönerna.
Man bör minnas, att det i Finland finns över 1,5 miljoner pensionärer. Därför måste man energiskt arbeta för ett rättvisare index.
Man bör också tänka på andra frågor som kan förbättra pensionärernas ekonomi. Jag har gjort en framställning som syftar till
att underlätta pensionärernas beskattning. Meningen är att pensionärerna skulle ha två skilda skattekort. Ena skattekortet skulle
gälla pensionen, det andra skulle gälla det arbete pensionärer utför. Många pensionärer har sagt, att de gärna skulle arbeta även
under pensioneringen, men på grund av den strängare beskattningen lämnar man arbetet på grund av dess olönsamhet.
Med tvåskattekortsmodellen skulle grundskatteprocenten
bli mindre, då man vid sidan av pensionen kunde tjäna 10.000–
15.000 euro mera. Den ökande bristen på arbetskraft kräver nya
och färska idéer. Genom tvåskattesystemet kunde tusentals pensionärer förvärvsarbetabeta, även på deltid. Till exempel inom
hälsovården har man ett stort behov av den personal som yrkeskunniga pensionärer representerar. Hoppas att regeringen
snabbt för ärendet vidare.
SARI TANUS
Riksdagsledamot
Styrelsemedlem i Seniorrörelse

Osuuskaupan omistamme me
asiakkaat itse. Kaikki tuottomme
käytetään suoraan sinun ja lähialueesi
hyväksi. Katso paljonko se on euroissa:
s-kanava.fi

S OLET SINÄ

