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Tukea ja arvostusta
omaishoitajille

O

maishoito on Suomessa olennainen
osa sosiaali- ja terveyspalveluita. On
valitettavaa, että sen kansantaloudellista merkittävyyttä ei kunnolla tunnisteta.
Selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään.
Tämän lehden sivuilla arvostamani Pirkko
Työläjärvi pohtii haastattelussaan omaishoitoa ja sen monia kasvoja. On tärkeää, että
omaishoitajat jaksavat vaativassa ja arvok
kaassa tehtävässään. Monet omaishoitajista
ovat iäkkäitä ja hoitavat iäkästä puolisoaan tai
muuta omaistaan.
Omaishoitajien jaksamisesta tulee pitää
huolta mahdollistamalla riittävät tukipalvelut
esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien pitämiseen. Omaishoidon sijaiset ja tilapäiset
hoivapaikat tulee saattaa kaikkien omais
hoitajien saataville.
Vuoden 2023 alusta omaishoidosta päättäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.
Tämä pitää nähdä mahdollisuutena omais
hoidon pitkäjänteiselle kehittämistyölle, tasa-
arvon lisääntymiselle ja mahdollisuuksille
löytää uusia tapoja tukea omaishoitajuutta.
Pidän mielenkiintoisena esimerkiksi ajatusta siitä, että erilaisia malleja ja ajatuksia
voitaisiin kokeilla alueen sisällä pienemmässä
mittakaavassa. Onnistuneet kokeilut voitaisiin
laajentaa koskemaan koko aluetta.
Vaikka omaishoito on vain yksi osa sosiaali- ja terveyspalveluiden suuressa kokonaisuudessa, näen sen kokoaan suurempana mahdollisuutena osana palveluvalikkoa.

PÄÄKIRJOITUS

Simo Paassilta

päätoimittaja
Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja

Ledarartikel på svenska, sidan 35.

Omaishoito on nähtävä osana hoiva-alan
työvoimapulan ratkaisua. Tämä edellyttää kuitenkin selkeitä parannuksia omaishoitajien asemaan ja tukipalveluihin. Lisäksi omaishoitajat
on otettava kumppaneiksi koti- ja laitoshoidon
rinnalle. Myös työnantajilta tarvitaan joustavuutta ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisessa.
Omaishoidon kehittäminen on paitsi inhimillinen myös taloudellinen kysymys. On opittava tunnistamaan ne kohdat, joita parantamalla
omaishoitajien jaksaminen paranee ja hoidettava saa tarvitsemansa tukipalvelut.
On selvää, että omaishoito on suomalaiselle
yhteiskunnalle merkittävä voimavara. Sosiaali- ja
terveyspalveluidemme kohdalla odotettavissa
entistä suurempi lasku, mikäli tätä ei vihdoin
tunnisteta ja tunnusteta. Raskaampia palveluita
tarvitaan vähemmän, jos ryhdymme tukemaan
paremmin omaishoitoa.
Tavoitteen saavuttamiseksi kansallinen
omaishoidon strategia ja toimeenpanosuunnitelma on päivitettävä. Viimeisin strategia on
vuodelta 2014.
Nostetaan omaishoito sille kuuluvaan
arvoonsa. Tähän kampanjaan toivon myös
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetun osallistuvan.
Omaishoito tulisi nostaa Eetun edunvalvonnan
kärkitavoitteiden joukkoon.
Eläkeläisjärjestöjen tulisi myös yhdistää
voimansa ja vaikuttamismahdollisuutensa maakuntatasolla ja pyrkiä vaikuttamaan oman hyvinvointialueen päättäjiin omaishoidon arvostuksen
ja toimintamahdollisuuksen parantamisessa.
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Vanhusneuvostojen
merkitys kasvaa
Hyvinvointialueiden myötä ei saa syntyä mielikuvaa, että kunta vapautuu hyvin
vointipolitiikasta. Kunnan vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista pysyy edelleen
suurena. Ihmisten hyvinvoinnille ja pärjäämiselle edellytyksiä luovat perus
rakenteet ja -toimet jäävät kuntiin.
Hyvinvointialueiden tehtävät keskittyvät sosiaalisten ongelmien korjaamiseen ja
sosiaaliseen huoltoon kuten vanhustenhuoltoon sekä sairauksien hoitoon ja
kuntoutukseen

Kuntien vanhusneuvostojen tehtävät tulevat
painottumaan eri tavalla kuin nykyisin
Kuntien vanhusneuvostot ovat useimmiten keskittyneet vanhusten
hoitoon ja huoltoon liittyviin asioihin, vaikka lain mukaan kuntien
vanhusneuvostojen tehtäviin ovat kuuluneet tähänkin asti kaikki ikä
ihmisiin vaikuttavat asiat.
Tilanne on ollut outo, koska vain vajaa kymmenen prosenttia ihmi
sistä tarvitsee loppuelämässään erityisen vaativaa hoitoa ja kuntoutus
ta. Yli yhdeksänkymmentä prosenttia meistä elää normaalia arkipäivää
ja kuolee kotonaan tai viime tingassa sairaalaan vietynä.
Uudistuvien kunnallisten vanhusneuvostojen ydintehtävä on välit
tää kuntien päätöksentekoon tietoa ikäihmisten enemmistön tarpeista.
Monet kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että hy
vinvoinnin perusta lähtee hyvästä asumisesta, toimivasta ja turvallises
ta ympäristöstä, säällisestä toimeentulosta, hyvistä ihmissuhteista ja
yhdenvertaisuuden kokemuksista. Kun nämä asiat ovat kunnossa, ih
minen voi pääsääntöisesti hyvin. Puitteet näille luodaan pääasiassa
kunnissa.
Näiden jälkeen tärkeitä terveyttä ylläpitäviä tekijöitä ovat hyvä
hygienia, juomaveden puhtaus ja fluoraus sekä ilman puhtaus. Vasta
näiden jälkeen väestötasolla tulevat sellaiset toimet kuten rokotukset,
terapiat, tupakoinnin lopettaminen ja tähystyshoidot. Näitä seuraavat
kliiniset toimenpiteet, kuten verenpaine- ja kolesterolilääkitys sekä
diabeteshoidot. Heikoin terveysvaikutus on ravintoon ja liikuntaan
liittyvällä valistuksella.
Suosittelen kunnallisia vanhusneuvostoja paneutumaan tämän
vuoden aikana toden teolla uusiin tehtäviinsä.

Hyvinvointialueille perustetaan
omat vanhusneuvostot
Niiden toimintatavat luodaan alussa, kuten aina uuden organisaation
aloittaessa. Toimintatapojen muuttaminen myöhemmin saattaa olla
työlästä. Eläkkeensaajille on tärkeää, että uudet vanhusneuvostot ase
moituvat heti elimelliseksi osaksi hyvinvointialueiden päätöksentekoa.
Tämän vuoden aikana on pohdittava, miten se tehdään. Vanhus
neuvostoista tulee muodostua itse tavoitteensa asettavia, toimivia
vaikuttajaelimiä. Niistä ei saa muodostua vastaanottoelimiä, jotka vain
ottavat vastaan virkahenkilöiden tiedoksiantoja.
Kunnallisten ja hyvinvointialueiden vanhus
neuvostojen kiinteä yhteistyö on välttämä
töntä. Tätä edellyttää jo sote-lain velvoite,
jonka mukaan ennaltaehkäisevä sosiaalija terveyspolitiikka jäävät molempien,
sekä kuntien että hyvinvointialueiden
tehtäviksi.
Jussi Särkelä, kaupunginvaltuutettu
Vantaan vanhusneuvoston puheenjohtaja
vuosina 2017–2021
puheenjohtaja, Myyrmäen Eläkkeensaajat
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TOIMINNANJOHTAJALTA
TIMO KOKKO

Ylimääräiset indeksitarkistukset eläkkeensaajille
ovat nyt välttämättömiä

H

allitus ilmoitti 18.3. linjauksistaan koskien
määräaikaisia täsmätoimia, joilla vastataan
energian hintojen nousuun. Välittömät toimet kohdennettiin palkansaajille työmatkavähennyksen parantamiseen sekä maatalouteen vapauttamalla tuotantorakennuksia kiinteistöverosta määräajaksi.
Lisätoimia on hallituksesta lupailtu ainakin maa
taloudelle ja kuljetuspuolelle.
Eläkejärjestöt ovat yhdessä ja erikseen ilmoittaneet pitävänsä päätöstä epäoikeudenmukaisena
maamme eläkkeensaajille ja vaatineet hallitukselta
myös heille suunnattuja täsmätoimia. Sosiaali- ja
terveysministeri Hanna Sarkkisen taannoin tekemä
esitys ylimääräisestä kansaneläkeindeksin korotuksesta onkin nyt enemmän kuin tervetullut.
Helmikuussa yleinen inflaatio oli Tilastokeskuksen
mukaan 4,5 prosenttia. Asiantuntijat ovat arvioineet,
että maaliskuussa hinnat tulevat nousemaan yli viisi
prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Eniten nykyisessä tilanteessa on häviämässä omakotitalossa asuva, sähköllä tai öljyllä kotiaan lämmittävä autoilija,

jolla kotitalouden inflaatio voi nousta maaliskuussa
jopa kymmeneen prosenttiin. Lisäksi asiantuntija-
arvioiden mukaan ruoan hinnan odotetaan nousevan
tänä vuonna viidestä kymmeneen prosenttia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on arvioinut, että Suomessa ruokaan menee vastedes jopa viidennes tuloista, kun nyt tuo osuus on 11 prosenttia.
Edellä mainittu inflaatiokehitys iskee nyt erityisen
pahasti pieni- ja keskituloisten kansalaisten kukkaroon,
sillä heidän tuloistaan suhteellisesti suurin osa hupenee juuri noiden kaltaisiin pakollisiin menoihin. Tilanne on siis oleellisesti pahentunut tuon hallituksen
edellisen päätöksen jälkeen. Eläkkeensaajienkin tilannetta on hallituksen nyt pakko tarkastella uudelleen.
Liian moni uhkaa joutua tilanteeseen, jossa pitää
päättää ja tehdä valintoja sen suhteen, että lämmittääkö asuntoaan, syökö lääkkeensä vai ostaako ruokaa.
Nyt jos koskaan tarvitaan konkreettisia tukitoimia.
Eläkkeensaajien Keskusliitto on ilmoittanut kannattavansa lämpimästi ministeri Sarkkisen tekemää
esitystä kansaneläkeindeksiin toteutettavasta

ylimääräisestä indeksitarkistuksesta ja vaatinut sen
toteuttamista mahdollisimman nopeasti.
Lisäksi olemme esittäneet, että maassamme otetaan käyttöön väliaikaisesti menettely, jossa työeläkkeiden indeksitarkistukset tehdään kahdesti vuodessa.
Tällainen käytäntö oli voimassa vuosina 1977–1984,
jolloin keskeisin syy asiaan oli 1970-luvun alkupuolella öljykriisin seurauksena valloilleen päässyt inflaatio.
Indeksikorotus työeläkkeisiin tehtäisiin vuoden
vaihteen lisäksi heinäkuun 1. päivänä, jolloin tarkistuksen määrä olisi kaksiviidesosaa (40 %) seuraavan
vuodenvaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta.
Kansaneläkkeisiin tehtävä ylimääräinen tasokorotus sekä esittämämme malli työeläkkeiden korotukseksi auttaisivat eläkeläisten elämää elinkustannusten nopeasti noustessa. Työeläkkeiden osalta se ei
juurikaan toisi lisäkustannuksia. Tänä vuonna eläkemeno lisääntyisi mutta se pienenisi vastaavasti ensi
vuonna, koska seuraavan vuodenvaihteen indeksi
korotus olisi normaalia pienempi. Olemme vaatineet, että lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano
edellä mainittujen indeksitarkistusten toteuttamiseksi tulee käynnistää välittömästi.

Slava Ukraini – Kunnia Ukrainalle
Olemme vaatineet,
että lainsäädännön
valmistelu ja
toimeenpano
indeksitarkistusten
toteuttamiseksi
tulee käynnistää
välittömästi.

Suomessa ja Euroopassa vallalla oleva inflaatiokehitys johtuu pitkälti Ukrainan sodan aiheuttamista pakotteista ja vastapakotteista. Meidän jokaisen tulee
muistaa, että inflaatio on aika pieni murhe verrattuna siihen, mitä Ukrainan kansa joutuu kokemaan
juuri nyt. Tätä kirjoittaessa luin uutisen, jossa YK:n
pakolaispäällikkö kertoi, että 10 miljoonaa ihmistä,
eli yli neljännes väestöstä, on paennut kodeistaan
Ukrainassa sodan vuoksi. Nämä asiat ovat Suomen
osalta varmasti muistissa vanhemmilla jäsenillämme
eikä tällaista kohtaloa toivo kenellekään eikä minnekään päin maailmaa. Liiton hallitus teki päätöksen,
että liitto tukee Ukrainan kriisin uhreja SPR:n
katastrofirahaston kautta lahjoittamalla sinne 1 000
euroa. Tehköön samoin kykyjensä mukaan jokainen,
jolla siihen on mahdollisuus. Tiedämme tosin, että
tässä tilanteessa ei läheskään kaikilla tällaista mahdollisuutta nykypäivän Suomessa ole.

Eläkkeet nousivat enemmän kuin palkat, mutta . . .
Vuoden alussa nousivat työeläkkeet työeläke
indeksin mukaisesti 2,28 prosenttia. Palkka
kerroin, jolla muun muassa tarkistetaan työ
ansiot eläkettä määrättäessä, nousi 2,5 prosenttia. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrää
korotettiin kansaneläkeindeksin mukaisesti
2,1 prosenttia.
Viime aikoina on väännetty työmarkkinapuolella hyvin monessa pöydässä työntekijöille tulevista palkankorotuksista. Ei ole vielä silmiini
pistänyt syntynyttä sopimusta, jossa työnteki
jöillä palkat nousisivat enemmän kuin eläkkeensaajien indeksikorotukset vuoden vaihteessa.
Kyse on suhteellisen harvinaisesta tilanteesta
mutta valitettavasti näyttää siltä, että inflaatio
vie hyödyn sekä eläkeläisiltä että palkansaajilta.

Kuluttajahinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 2,2 prosenttia. Nousu oli suurinta sitten
vuoden 2012. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi
selvästi loppuvuonna. Marraskuussa
inflaatio oli 3,7 prosenttia ja joulukuussa
3,5 prosenttia.
Tulevaisuuskaan ei näytä yhtään
ruusuisemmalta. EU:n tilastoviranomaisen ennakkotietojen mukaan
euroalueen vuosi-inflaatio oli
tammikuussa 5,1 prosenttia, kun
Euroopan keskuspankin tavoite on noin
kahden prosentin inflaatio. Energian ja
ruuan hinnannousut kuulemma selittävät
paljon tuota korkeaa prosenttia,
joka heijastunee myös Suomeen.
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OTTAA KANTAA
JA VAIKUTTAA

E E T U R Y 7.3.2022 H A L L I T U K S E N K E H YS R I I H E E N

Täsmätoimia kohdennettava kehysriihessä myös eläkeläisille
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii
hallituksen huhtikuisesta kehysriihestä
myös eläkeläisille suunnattuja täsmätoimia
sekä Kela-korvausten jättileikkauksista luo
pumista.

H

allitus ilmoitti 18.2. keinoista,
joilla energian hinnannousua
hyvitetään kansalaisille.
Eläkeläisliittojen etujärjestö pitää erit
täin epäoikeudenmukaisena päätöstä,
jolla hinnan nousu hyvitetään suoraan
vain palkansaajille työmatkavähennyk
sen parantamisen muodossa sekä
maatalouteen vapauttamalla tuotanto
rakennuksia kiinteistöverosta määrä
ajaksi. Samalla ilmoitettiin suosituk
sesta, että energian hinnannoususta
aiheutuneet kohonneet asumisen ku
lut otettaisiin huomioon toimeentulo
tukea myönnettäessä.
Energian kallistuminen iskee erityi
sen pahasti pieni- ja keskituloisten
kansalaisten kukkaroon, sillä heidän
tuloistaan suhteellisesti suurin osa me
nee juuri energiakulujen kaltaisiin pa
kollisiin menoihin. Monille ikäänty
neille välttämättömät palvelut ovat saa
vuttamattomissa ilman omaa henkilö
autoa. Julkisen henkilöliikenteen pal
velujen ostoihin ja kehittämiseen va
rattuja määrärahoja on vuosi vuodelta
vähennetty ja se onkin monilla paikka
kunnilla supistunut olemattomiin.
– Hallituksen päätöksen jälkeen
puhjennut Ukrainan kriisi ja sen

t uomat pakotteet ja vastapakotteet
tulevat entisestään korottamaan ener
gian ja polttonesteiden hintoja tulevai
suudessa. EETU vaatii hallitusta kehys
riihessään miettimään tilannetta
uudelleen ja osoittamaan hintojen
nousun takia suoria tukimuotoja myös
eläkeläisille, sanoo EETUn puheen
johtaja Simo Paassilta.

Kela-korvausten jättileikkauksesta
on luovuttava
Hallitus on leikkaamassa Kelakorvauksista noin 40 prosenttia ensi
vuonna. STM valmistelee parhaillaan
64 miljoonan euron leikkausta yksi
tyisen hoidon ja tutkimusten Kela-
korvauksiin. Asiaan liittyvän laki
luonnoksen on tarkoitus lähteä lau
suntokierrokselle kesällä. Valtio käytti
yksityisen sairaanhoidon ja tutkimuk
sen Kela-korvauksiin 90 miljoonaa
euroa vuonna 2020. Korvauksen tuke
mana tehtiin maassamme 3,3 miljoo
naa sairaanhoitokäyntiä.
– Kelan ilmoittaman arvion mukaan
osa Kela-korvauksista kutistuisi laki
muutoksen seurauksena nollaan. Tämä
olisi käsittämätön päätös tilanteessa,
jossa koronan aiheuttamaa hoitovelkaa
pitää päästä nyt purkamaan tehokkaas
ti ja ihmiset tarvitsemansa hoidon
piiriin, jatkaa puheenjohtaja Simo
Paassilta.
Edellisen kerran Kela-korvauksia
leikattiin tuntuvasti vuonna 2016.

 iedämme, että yksityisten palveluiden
T
käyttö väheni tuolloin eniten pieni
tuloisilla. Hekin joutuvat joskus käyt
tämään yksityisiä palveluita, koska
terveyskeskukseen ei aina pääse niin
nopeasti kuin tarvitsisi. Sieltä ei myös
kään saa kaikkia erikoislääkäripalve
luita. Nyt on olemassa todellinen uhka,
että pienituloisilta loppuu mahdolli
suudet yksityisten palveluiden käyt
töön kokonaan.
– Hallituksen tavoite parantaa julki
sia palveluja ja niihin pääsyä on mitä
kannatettavin. Parlamentaarinen työ
ryhmä linjasi marraskuun 2021 lopus
sa, että yksityisen hoidon ja tutkimus
ten Kela-korvausjärjestelmää ja sen ra
hoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa
vasta sen jälkeen, kun hyvinvointi
alueet ovat saaneet toimintansa käyn
tiin. EETU vetoaakin nyt sen puolesta,
että hallitus kunnioittaa työryhmän
linjausta ja asian tarkastelu ja mahdol
liset päätökset tehdään vasta sitten kun
tiedetään, että miten sote-palveluiden
järjestäminen hyvinvointialueilla on
nistutaan järjestämään, päättää Simo
Paassilta.

Lisätietoja:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos
Simo Paassilta, puh. 050 522 1201
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Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii,
että alueellisten vanhusneuvostojen jäse
nistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvin
vointialueilla vaikuttavien keskeisten eläke
järjestöjen alueellisten yhteistoimielinten
esittämistä henkilöistä.

L

aissa hyvinvointialueista (32 §)
todetaan, että alueiden vaikut
tamistoimielinten jäsenet vali
taan hyvinvointialueen kunnissa toi
mivien vastaavien vaikuttamistoimi
elinten jäsenistä siten, että kustakin va
litaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi
voidaan valita muita henkilöitä. Alue
hallituksen on huolehdittava vaikutta
mistoimielinten toimintaedellytyksis
tä. Hyvinvointialueiden vanhusneu
vostojen kohdalla jäseneksi on valitta
va vähintään yksi edustaja alueilla toi
mivista kuntien vanhusneuvostoista.
Lain mukaan voidaan valita myös mui
ta henkilöitä.
– EETU vaatii, että alueellisten
vanhusneuvostojen jäsenistöä on täy
dennettävä ensisijaisesti hyvinvointi

alueilla vaikuttavien keskeisten eläke
järjestöjen alueellisten yhteistoimielin
ten esittämistä henkilöistä. Näin var
mistetaan, että vanhusneuvostoilla on
yhteys hyvinvointialueiden ja niiden
kuntien ikääntyneeseen väestöön, heitä
edustaviin yhteisöihin ja niiden vapaa
ehtoisuuteen perustuvaan erittäin mo
nipuoliseen toimintaan. Siten taataan
hyvinvointialueiden kehittämistyöhön
aktiivisen ikääntyneen väestön osaa
minen ja arjen tuntemus, toteaa EETUn
puheenjohtaja Simo Paassilta.
Vanhusneuvostojen aktiivinen toi
minta on keskeinen osa ikääntyneen
väestön kuulluksi tulemista ja myötä
vaikuttamista siihen, että hyvinvointi
alueiden kasvavan eläkeläis- ja vanhus
väestön erityistarpeet tulevat huomioi
duksi. Alueellisten yhteistoimintaelin
ten aktiivit ovat oikeita henkilöitä
edustamaan alueensa eläkeläisiä ja
ikääntyneitä. He ovat yhdessä valmiita
rakentavaan työskentelyyn vanhus
neuvostoissa.
– EETU ry vaatii vanhusneuvostoille
todellista vaikutusvaltaa. Vanhus

neuvostot tarvitsevat riittävät toimi
tilat, rahoituksen ja valmistelevan
henkilökunnan. Vanhusneuvostojen
kokoonpanossa on varmistettava
tehokas, toimiva ja kattava yhteys
kansalaisyhteiskuntaan ja hyvinvointi
alueen ikääntyneeseen väestöön.
Luontevasti tämä toteutuu ottamalla
niihin edustus alueella toimivista
valtakunnallisista eläkeläisjärjestöistä.
Myös kuntien vanhusneuvostojen toi
mintaa ja asemaa on edelleen vahvis
tettava, sillä kuntien tehtävänä on ikä
väestön kannalta tärkeä kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edellytyk
sien turvaaminen ja vahvistaminen,
puheenjohtaja Paassilta päättää.

Lisätietoja:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta,
puh. 050 522 1201

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin.
Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto,
Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on lähes 300 000.
Vuonna 2022 puheenjohtajajärjestönä toimii Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
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Eläkkeensaajat ja
muut pienituloiset
ohjataan hallituksen
täsmätoimissa
toimeentuloluukulle
Hallitus on juuri ilmoittanut linjauk
sistaan määräaikaisista täsmätoimis
ta, joilla vastataan energian hintojen
nousuun. Välittömät toimet näyttävät
nyt kohdistuvan palkansaajille työ
matkavähennyksen parantamisen
muodossa sekä maatalouteen va
pauttamalla tuotantorakennuksia
kiinteistöverosta määräajaksi.

H

allitus ilmoitti antavansa
suosituksen, että ener
gian (ml. sähkön) hinnan
noususta aiheutuneet kohonneet
asumisen kulut otettaisiin huo
mioon toimeentulotukea myön
nettäessä. Suosituksen tavoittee
na on lieventää taloudellisen ti
lanteen äkillisestä heikentymi
sestä pienituloisemmille aiheutu
via vaikeuksia.
– Pienituloisille eläkkeensaa
jille ei siis täsmätoimia herunut
mutta heidät hallitus on ohjaa
massa toimeentuloluukulle. Tätä
ei Eläkkeensaajien Keskusliitto
voi kerta kaikkiaan hyväksyä,
toteaa EKL:n puheenjohtaja Simo
Paassilta
Tilastokeskuksen eilen julkai
seman tilaston mukaan tammi
kuussa kuluttajahintoja nosti
vuoden takaiseen verrattuna eni
ten sähkön, omakotitalon perus
korjausten, polttonesteiden sekä
asunto-osakeyhtiön remonttien
kallistuminen. Joulukuulta tam
mikuulle kuluttajahintojen kuu
kausimuutos oli 1,2 prosenttia,
mikä johtui muun muassa säh
kön kallistumisesta edelliseen
kuukauteen nähden.
– Juuri energian kallistuminen
iskee erityisen pahasti pieni- ja
keskituloisten kansalaisten kuk
karoon, sillä heidän tuloistaan
suhteellisesti suurin osa hupenee
juuri energiakulujen kaltaisiin
pakollisiin menoihin. Eläkkeen
saajienkin on asuntonsa lämmi
tettävä. Lisäksi myös auton käyttö
on monilla alueilla elinehto julki
sen liikenteen supistuttua käy
tännössä katsoen olemattomiin.
Olisi todella ollut toivottavaa, että
hallitus olisi osoittanut toimeen
tuloluukun lisäksi myös muita
täsmätoimia vähävaraisille
eläkkeensaajille, päättää puheen
johtaja Paassilta.
Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos
Simo Paassilta, puh. 050 522 1201
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Suomen ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo:

Ryhdy seuraamaan
vanhusasiavaltuutettua:

Olen huolissani ikäihmisten
etuisuuksien voimakkaasta
alikäytöstä: asiointi on vaikeaa ja
ihmiset eivät tunne oikeuksiaan
– Ilman järjestöjen yhteistyötä
vanhusasiavaltuutetun viran
perustaminen ei olisi onnistunut.
Lopulta kaikki eduskuntapuolueet
tukivat tehtävän perustamista.
Ei ole tavallista, että kaikki ovat
näin yksituumaisia. Minulla on
edessäni todella mielenkiintoinen
tehtävä rakentaa vanhusasia
valtuutetun toimisto ja toiminta
tavat, joiden avulla iäkkäiden
asioita edistetään, luonnehti
valtiotieteiden tohtori Päivi Topo
historiallista hetkeä.

T

opolla on takanaan noin
30 vuoden työkokemus
ikääntymisen tarkaste
lussa eri kulmista: sosiaali
gerontologian dosentuuri
Jyväskylän yliopistossa, pitkä
tutkijan ura ja toimiminen
ETENEn (Valtakunnallinen so
siaali- ja terveysalan eettinen
neuvottelukunta) pääsihteeri
nä. Vanhusasiavaltuutetun vir
kaan hän siirtyi Ikäinstituutin
johtajan tehtävistä.

Tammikuun puolessa välissä
alkoivat työt
vanhusasiavaltuutettuna
– Alku on ollut hyvin kiinnos
tavaa! Vanhusasiavaltuutettu
on valtionhallinnossa oleva,
erillinen toimija. Samalla ta
voin riippumaton ja itsenäinen
kuin lapsiasiainvaltuutettu,
tasa-arvovaltuutettu ja yhden
vertaisuusvaltuutettu.
– Vanhusasiavaltuutettu
edistää ikääntyneiden asemaa
ja oikeuksien toteutumista.
Paino on edistävässä työssä.
Vanhusasiavaltuutettu ei voi
edistää yksittäisten kansalais
ten asiaa, mutta hän voi käyt
tää edistämistyössään sitä tie
toa, jota hän yksittäisiltä kan
salaisilta ja ammattilaisilta
saa.
– Työvuosien aikana minul
le on syntynyt paljon verkosto
ja, mutta niitä pitää myös koko
ajan huoltaa ja päivittää. Mo
net pitkän linjan tekijät jäävät
eläkkeelle ja uudet sukupolvet
astuvat kehiin. Verkostojen
ylläpitäminen on tässä tehtä
vässä korostuneesti esillä.

– Yhteistyö Eetun ja elä
keläisjärjestöjen kanssa on
tärkeää. Esimerkiksi, kun on
keskeisiä lainsäädäntöhank
keita menossa, niin voimme
siinä hyödyntää yhteistä voi
maa. Voimme myös tehdä
yhteistyötä tiedonkeruussa:
koota olemassa olevaa tietoa
tai kerätä uutta tietoa kansa
laisilta tai viranomaisilta.

TEHTÄVÄ: Edistää tiedotusta ja
välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa
– Tiedonvälittäminen on laki
sääteisistä tehtävistäni se, joka
tällä hetkellä painottuu. Esi
merkiksi tänään 16.2. annoin
jo 13. haastattelun sen jälkeen,
kun valintani tuli julkiseksi.
Tiedostusvälineet ovat olleet
kovasti kiinnostuneita, mikä
on hyvä asia. On todella tär
keää, että saamme levitettyä
tietoa siitä, mikä vanhusasia
valtuutettu on, mitä hän voi
tehdä ja mitä hän ei voi tehdä.

TEHTÄVÄ: Seurata lainsäädäntöä ja
yhteiskunnallista päätöksentekoa
sekä arvioida niiden vaikutuksia
ikääntyneisiin
Päivi Topo on päässyt lain
säädäntötyön seuraamiseen jo
hyvin kiinni. Viime viikolla
hän oli jo kuultavana liittyen
sosiaalihuoltolain ja vanhus
palvelulain uudistamiseen,
asiakasmaksulakiin ja lakiin
yksityisistä sosiaalipalvelualan
tuottajista.
– Säädös maksimiajasta,
jonka ihmistä voidaan pitää
odottamassa, kun hänellä on
todettu tarve joko kotihoitoon,
lyhytaikaiseen ympärivuoro
kautiseen hoitoon, päivä
toimintaan tai ympärivuoro
kautiseen hoivaan, on nyt kol
me kuukautta. Tiedämme, että
hoivapaikan saamisen kynnys
on nostettu erittäin korkealle.
Lisäksi hyvin monet tällaista
paikkaa odottavista asuvat yk
sin omassa kodissaan.
– Olen sitä mieltä, että kol
me kuukautta on hyvin pitkä
aika! Ehdotin kuulemistilai
suudessa, että tätä vielä har
kittaisiin ja lyhennettäisiin
kuukauteen.

Toinen asia, johon Topo otti
kantaa, koski asiakasmaksu
lakia. Esityksessä määritel
lään, paljonko rahaa hoiva
palveluissa asuvilla ihmisillä
pitäisi jäädä omaan käyttöön.
Hänen mielestään nuo sum
mat olivat liian alhaisia.
– Totesin, että niitä pitäisi
nostaa, koska ne eivät kata esi
merkiksi sellaisia tarpeita ku
ten silmälasit tai talvivaatteet.
Konkreettisesti tämä näkyy
esimerkiksi siinä, kun vapaa
ehtoiset lähtevät ulkoiluavuk
si, niin moni hoivapaikoissa
asuva ei voi lähteä ulos. Heillä
ei ole sopivia talvikenkiä.
Topo oli nostanut vanhus
palvelulaista esille myös koh
dan, jossa säädetään hyvin
voinnin ja terveyden edistämi
sestä. Hän näkee sen äärim
mäisen keskeisenä asiana sekä
ikääntyvien ihmisten hyvin
voinnin mutta myös ikäänty
vän yhteiskunnan näkö
kulmasta.
– Ehdotin, että tämä tulisi
kirjata selkeämmin siihen py
kälään, jossa säädellään nyt
kunnan velvollisuudesta.
Siihen tulisi saada mukaan
myös hyvinvointialueiden vas
tuu tässä asiassa. Myös hyvin
vointialueet tulisi velvoittaa
tekemään osansa iäkkäiden
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.

TEHTÄVÄ: Tehdä aloitteita,
antaa lausuntoja sekä osallistua
yhteiskunnalliseen keskusteluun
Päivi Topo toteaa, että tämä
tehtävä on vasta alkuvaihees
sa. Hän on aiemmin ollut mu
kana tekemässä isoa DigiIN-
tutkimushanketta, jossa tar
kasteltiin digitaalisia palvelui
ta sekä ihmisten kykyä käyttää
digipalveluita ja hankkia digi
laitteita.
– Kun katson digiasiaa siitä
suunnasta, millaisia yhteyden
ottoja olen saanut, niin ihmi
set kokevat arjessaan hyvin
usein, että heitä kohdellaan
hyvin eriarvoisesti, mikäli he
eivät kykene käyttämään säh
köisiä palveluita. Tämä koskee
esimerkiksi henkilökortin
hankkimista, laskujen saamista,

laskujen maksamista ja hake
muksia sekä julkisella että yk
sityisellä puolella.
– Tämä meidän tulisi nostaa
esiin jo ennen eduskunta
vaaleja ja pitää vahvasti esillä
seuraavalla hallituskaudella.
Oma näkemykseni on, että
digiopastusta pitäisi pystyä
saamaan osaksi aikuiskoulu
tusta ja viedä asiaa eteenpäin
sitä kautta. Nyt se on paljolti
sen ansiokkaan työn varassa,
jota järjestöt pystyvät teke
mään erilaisilla rahoituksilla
ja vapaaehtoisten suurin pon
nistuksin.

TEHTÄVÄ: Edistää yhteistyötä
ikääntyneiden asioita käsittelevien
sekä ikääntyneitä edustavien
toimijoiden välillä
– Uskon, että saamme varmas
ti hyvää yhteistyötä aikaan
niin EETUn kuin sen jäsenjär
jestöjenkin kanssa tulevina vii
tenä vuotena, jonka kausi mi
nulla nyt on. Keskustelut
AVIen (Aluehallintovirasto),
Valviran (Sosiaali- ja terveys
alan lupa- ja valvontavirasto) ja
Kuluttaja-asiamiehen kanssa
ovat alkamassa.
– Yhdenvertaisuusvaltuu
tettu on valvova viranomai
nen, mutta vanhusasiavaltuu
tettu ja lapsiasianvaltuutettu
eivät sitä ole. Se on monelle iso
pettymys. Minulle lähetetään
esimerkiksi potilasasiakirjoja
ja en todellakaan pysty niihin
puuttumaan. En voi myöskään
puuttua oikeuden päätöksiin,
sillä ne eivät kuulu mandaat
tiini. Toki olen jo keskustellut
eduskunnan oikeusasia
miehen ja yhdenvertaisuus
valtuutetun väen kanssa siitä,
millä tavoin voin opastaa
ihmisiä eteenpäin.

Uskon, että
saamme varmasti
hyvää yhteistyötä aikaan
niin EETUn kuin sen jäsenjärjestöjenkin kanssa
tulevina viitenä vuotena.
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Suuria, ajankohtaisia
kysymyksiä
* Ikävaikutusten arvioinnin
käyttöönotto tavoitteena
– Mitä ikävaikutusten arviointi
pitäisi sisällään? Toivon, että
näiden viiden vuoden aikana
pystyn konkretisoimaan tätä
asiaa ja viemään sitä eteenpäin
yhdessä tällä puolen toimivien
tahojen kanssa.
– Olen vähän kateellisena
seurannut, miten hyvin lapsi
vaikutusten arviointi edistyy.
Valtion budjetissa on koottu
yhteen lapsiin ja nuoriin liitty
vät budjettikohdat. Tämä hel
pottaa lasten ja nuorten näkö
kulman näkemistä ja sitä, mi
ten heidän tarpeensa pysty
tään huomioimaan resurssien
jaossa. Päättäjille on tehty op
paita siitä, miten lapsivaiku
tusten arviointia sovelletaan
käytännössä. On jo aika va
kiintunut ajatustapa, että pää
töksenteossa pitäisi asioita
katsoa siitä kulmasta.

* Missä ovat hyvinvointialueiden
vaikuttamisen paikat?
– On selvää, että iäkkäiden
oikeuksien toteutuminen
sote-uudistuksessa tulee ole
maan vanhusasiavaltuutetun
työn kannalta ihan oleellinen
asia. Pitää seurata tiiviisti ja
ymmärtää, mistä kohdasta
uusilla hyvinvointialueilla löy
tyvät vaikuttamisen paikat.
Palveluiden saatavuus on siel
lä keskeinen ongelma.

* Ongelmana vanhustyön arvostus
– Mediassa vanhustyötä on
maalattu synkin sävyin ja suu
rella pensselillä. Valtaosa van
hustyöstä tehdään kuitenkin
aivan hyvin. Saatavuudessa on
ongelmia, mutta valtaosa ih
misistä saa sen palvelun, jota
he tarvitsevat, jos he ovat pal
veluiden piiriin päässeet.

* Järjestöjen kyky toimia kunnissa ja
hyvinvointialueilla
– Järjestöjen toimintaedelly
tykset ovat valtavan tärkeä asia


Facebook:
 vanhusasiavaltuutettu
Twitter:
@vanhusasia

sekä paikallisesti että tässä STEA
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus) -maailmassa.
Korona on tehnyt valtavan loven
osallisuuden ja osallistumisen
mahdollisuuksiin. Tämän kor
jaaminen on äärimmäisen tärkeä
ja kiireellinen asia. Nimen
omaan tähän liittyy kuntien ja
hyvinvointialueiden keskinäi
nen yhteistyö: mitkä tahot siellä
ottavat vastuuta siitä, että järjes
töt pystyvät toimimaan kunnissa
ja hyvinvointialueilla?

* Itsemääräämisoikeuslainsäädäntötyö
– Lisäksi yksittäisenä isona asia
na on itsemääräämisoikeuslain
laatiminen. Se on edennyt liian
hitaasti ja ollut valtavan vaikea
kokonaisuus. On näyttänyt siltä,
että laki ei valmistu. Nyt suhtau
dun siihen vähän toiveikkaam
min, sillä sitä on pilkottu järke
vämmiksi palasiksi.
– Olen luvannut olla mukana
rakentamassa kohtaa, jossa kat
sotaan itsemääräämisoikeutta
silloin, kun asutaan hoivan pii
rissä, ollaan kotihoidon asiak
kaita tai kun ollaan muisti
sairautta sairastavana muissa
sote-palveluissa.

* Ikääntyneiden ihmisoikeudet
Vuoden 2021 lopulla Suomessa
vieraili Claudia Mahler, YK:n
(Yhdistyneet kansakunnat)
ihmisoikeusneuvostossa toimi
va, itsenäinen asiantuntija. Hän
oli tekemässä raporttia ikäänty
neiden oikeuksiin liittyvästä
lainsäädännöstä ja oikeuksien
toteutumisesta Suomessa.
– Ensi syksynä Mahler esitte
lee ihmisoikeusneuvostolle Suo
mea koskevan raportin ja suosi
tukset. Saamme kehittämis
ehdotuksia iäkkäiden aseman
kohentamiseksi. Niiden esillä pi
tämiseksi tarvitaan meidän kaik
kien yhteistyötä.

Anneli Velho, viestinnän suunnittelija,
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Kuva: Markku Lempinen / Brand Photo
Kirjoitus on tehty Päivi Topon EETUn
hallituksen kokouksessa 16.2.2022 pitämän
alustuksen pohjalta.
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Pohjois-Karjalan
ikäihmisillä on asiaa!
Sain kutsun osallistua Karelia-
ammattikorkeakoulun järjestä
mään keskustelutilaisuuteen,
jossa pohdittiin sitä, millaiset
mahdollisuudet ikääntyvällä
väestöllä on asua mahdollisim
man kauan omassa kodissaan.
Aluksi käytiin läpi ikä
ihmisten elinympäristöön ja
arkeen liittyviä asioita ja
ilmiöitä:
• digitaalisuus ja sen
tuomat haasteet
• kulkemisen pulmat
• erilaiset kyytijärjestelyt
• vapaaehtoisten merkitys
• turvattomuus
• kiusaaminen
• erilaisten toimijoiden
puute
• riittämätön tuki
• elämisen mahdollisuudet
syrjäseuduilla
• yksinäisyys
• kalliit elinkustannukset
• järjestöjen ja naapuriavun
merkitys
• kotikuntoutus
• palvelujen pirstaleisuus
• omaishoitajuuden
haasteet
• ja ikärasismi.

Testamentti on
kaunis tapa auttaa
Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on
suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille
ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun,
nuoret saada ammattikoulutusta ja naiset
keinoja hankkia toimeentulon.
Testamentin teko ei ole vaikeaa.
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:
asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
020 787 1201
(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Eläkkeensaaja-lehden
ilmoitusmyynti 045 110 4122

Näiden synkistelyjen jälkeen
otettiin tarkastelun kohteek
si omannäköisen ja oma
varaisen elämän puitteet ja
ennaltaehkäisy.
Keskusteluissa nousi esiin
ideoita siitä, mitä ikään
tymisteemaan liittyen olisi
tarpeen tehdä osaamisyhtei
sön puitteissa ja laajemmin
kin yhteiskunnassa.
Ideoissa nousi esiin tee
moja markkinoinnista miel
tymyksiin, esimerkiksi:
ikäihmisten vaatteet, ruoka,
juomat, kiertävä talkkari ja
digitalkkari.
Maaseudulla tarvittaisiin
myös uudenlaisia asumis
muotoja esimerkiksi: yhtei
söllisempää ja sukupolvien
välistä asumista, asumisen
ja lähiympäristön esteettö
myyttä. Niitä voisi selvitellä
erilaisten hankkeiden
avulla.
Keskusteluissa nousi esil
le kysymys: mikä saa pysy
mään maalla?
Maalla/maalaiskylillä
asuva ikäihminen kaipaa
ympärilleen tukiverkostoja,
esimerkiksi: naapureita, su
kulaisia, pelastusryhmiä ja
kiertäviä palveluita.
Elämään tulisi saada
myös virikkeitä ja elämyksiä
vai riittääkö kaunis ranta
maisema, mahdollisesti
savusauna rannalla, jos
sellainen on ja sitä jaksaa
lämmittää. Kulttuuritoimin
ta ja henkinen hyvinvointi
on tärkeää.
Hyvä, että näitä asioita
mietitään opetusmaailmas
sa. Sieltähän tulevaisuuden

osaajat ja tekijät aikanaan val
mistuvat.
Me ikäasiantuntijat, jotka
olimme mukana keskusteluis
sa, saimme sanoa mielipiteem
me ja meitä myös kuunneltiin
ja m
 ielipiteitämme arvos
tettiin.
Minä, nuoruuteni maalla,
monen sukupolven maalais
elämää tunteneena, kyllä ky
seenalaistan niitä muutamia
lennokkaita ajatuksia, joita
siellä tuli esille maalla asumi
sen ihanuudesta.
Tietysti meitä ikääntyneitä
kin on monenlaisia, erilaisista
elämäntilanteista, osaamisil
taan ja vaatimustasoiltaan
erilaisia, on erakkoja ja yksin
viihtyviä. Kukapa se kotoaan
lähtisi, jos o
 losuhteet ja elämi
sen mahdollisuudet maalla
asumiseen turvataan.
Ikäystävällisyys lähtee
päätöksenteosta ja tahdosta.
Ikääntyneitä tulee kuunnella.
Myös ikäihmisten osallistami
nen ikäystävällisiä ratkaisuja
koskeviin päätöksenteko
prosesseihin on tärkeää.
Vanhusneuvostot ovat tär
keässä roolissa, mikäli niitä
kuunnellaan. Parhaillaan vali
taan vanhusneuvostoja hyvin
vointialueille. Toivottavasti
saamme niille vaikuttamisen
mahdollisuuksia ja luvan olla
mukana puhe- ja läsnäolo-
oikeudella lautakuntien
kokouksissa.
Ikäystävällisyys innostaa.
Ikäosaaminen on ollut Karelia-
ammattikorkeakoulun strate
giassa esillä jo yli kymmenen
vuoden ajan. Ikäystävällisyy
den osaamisyhteisö on saanut
nimen HYRRÄ. Sen tavoittee
na on vahvistaa ikäihmisen
merkityksellisen elämän edel
lytyksiä, painopisteenä ikäys
tävälliset elinympäristöt sekä
asiakaslähtöiset palvelut ja rat
kaisut.
Olen käyttänyt tekstissäni
lainauksia kirjasta Ikä- ja
muistiystävälliset elinympäris
töt sekä muistiota keskustelu
tilaisuudesta HYRRÄ-hankeen
tiimoilta.
Eira Väänänen
Eläkkeensaajien Keskusliitto,
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
EKL:n Pohjois-Karjalan piiri,
Reijolan Eläkkeensaajat ry

IKÄ- JA
MUISTIYSTÄVÄL
LISET
ELINYMPÄRIST
ÖT

Pohjois-Karja
lan
ikäihmisillä on
as
Tuula Kukkonen
Karelia-ammattik

(toim.)

orkeakoulu

iaa

Hyvinvointialueiden valtuustot
aloittivat toimintansa
Hyvinvointialueiden valtuustot
ovat aloittaneet toimintansa.
Valtuustot valittiin 21 hyvinvointialueelle
vaaleilla tammikuussa. Ne valmistelevat sitä,
miten sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen tehtävät siirretään
kunnilta hyvinvointivointialueille.
Vastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden
2023 alusta. Poikkeuksena on Helsinki,
missä kaupunginvaltuusto vastaa edelleen
näistä palveluista.
Väliaikaiset toimielimet ovat suunnitelleet
hyvinvointialueiden toimintaa ja hallintoa syksystä
2021 alkaen. Ne ovat tässä työssä tehneet yhteistyötä
muun muassa kuntien ja sairaanhoitopiirien
kanssa. Väliaikaisten toimielimien toiminta loppui
maaliskuun alussa, kun aluevaltuustot aloittivat
toimintansa. Samalla muutoksen valmistelu siirtyi
aluevaltuustoille.

Hyvinvointialueilla on hyvin samanlainen
hallinto kuin kunnissa
Aluevaltuustoilla on paljon päätettävää. Kun
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimien
tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille, samalla niihin
siirtyy satoja tuhansia työntekijöitä kunnista ja
sairaanhoitopiireistä. Aikaa valmistelutyölle
ei ole paljon, koska uusi toiminta alkaa 1.1.2023.
Hyvinvointialueiden hallinto on hyvin samanlainen
kuin kunnissa. Aluevaltuusto on ylin päättävä
toimielin. Jokaisella alueella on myös aluehallitus.
Niiden lisäksi alueilla voi olla valiokuntia tai
lautakuntia.
Alueet saavat päättää itse, perustavatko ne
valiokuntia vai lautakuntia. Valiokunnissa
jäsenen täytyy olla valtuuston jäsen. Sen sijaan
lautakunnissa voi olla jäsenenä myös valtuuston
ulkopuolisia ihmisiä. Alueilla poliittiset puolueet
ovat valmistelleet jäsenten valintoja näihin
toimielimiin.

Aluejohtajien valinnat käynnissä
Ensimmäisiä merkittäviä päätöksiä valtuustoilla
on ollut hallintosäännöstä päättäminen.
Siinä on määritelty, millä tavalla aluetta johdetaan.
Tärkeä tehtävä on myös valita aluejohtaja,
joka johtaa hyvinvointialuetta. Johtajien valinnat
ovat parhaillaan käynnissä. Aluevaltuustot
valmistelevat myös vuoden 2023 toimintaa ja
talousarviota ja suunnittelevat lähivuosien
toimintaa.
Aluevaltuustoilla on kiire saada kaikki valmiiksi
vuoden 2023 alkuun mennessä, jolloin varsinainen
toiminta käynnistyy. Sosiaali- ja terveysministeriö
on arvioinut, että tarpeelliset uudistukset on
mahdollista tehdä tämän vuoden aikana.
Ministeriö on myöntänyt lisää rahoitusta
esimerkiksi tietotekniikan hankintoihin ja
päivityksiin.

Uudellamaalla neljä aluetta ja Helsinki
tekevät yhteistyötä
Erikoissairaanhoito siirtyy jokaisen
hyvinvointialueen hoidettavaksi.
Poikkeuksena tästä on Uudenmaan neljä
hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki.
Niissä erikoissairaanhoidosta on vastuussa
HUS-yhtymä, joka myös ylläpitää Helsingin
yliopistollista sairaalaa. Lain mukaan Uudenmaan
hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on
velvollisuus kuulua HUS-yhtymään. Näin
erikoissairaanhoidon järjestelystä Uudellamaalla
vastaa neljä hyvinvointialuetta, Helsinki ja
niiden välinen yhteistyöelin eli HUS-yhtymä.

Suomessa on 21 hyvinvointialuetta.
Lisäksi Helsinki on oma alueensa.
Aluevaltuustot aloittivat 1.3.2022.
Ensimmäinen valtuustokausi kestää
neljä vuotta eli vuodet 2022–2025.
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Omaishoito pitää resursoida
asiallisesti, ei nipistäen
kaikesta mahdollisesta.
Olemme sen kansakuntana velkaa
lähimmäisillemme, jotka ovat hoitaneet
ja hoivanneet sukupolvesta
sukupolveen kanssaihmisiään.

Pirkko Työläjärvi
On helmikuinen iltapäivä. Ensimmäisis
tä hyvinvointialuevaaleista on muutama
viikko. Istun Pirkko Työläjärven kanssa
keskustelemassa omaishoidosta.
Työläjärvi viettää ansaittuja eläkepäiviä,
mutta seuraa yhä aktiivisesti yhteis
kunnan tapahtumia. Hän on SDP:n
pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri
ja maaherra.

S

Pirkko Annikki Työläjärvi (o.s. Salo, myöh. Humberg, s. 8.
syyskuuta 1938 Jämsä) on suomalainen kauppatieteiden
maisteri ja sosiaalidemokraattinen poliitikko. Hän on ollut
pitkäaikainen kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies,
moninkertainen ministeri sekä Turun ja Porin läänin maa
herra vuosina 1985–1997. Kuvaaja: Kalevi Keski-Korhonen,
Paasikuva, 1982. Kuvalähde: Työväen Arkisto.

Pirkko Työläjärvi
• Syntynyt Jämsässä 1938
• Kauppatieteiden maisteri
• Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä,
kansanedustajana 1972–1985
• Suomen sosialidemokraattinen puolue,
varapuheenjohtaja 1975–1987
• Turun ja Porin läänin maaherra 1985–1997
Valtioneuvoston jäsenyydet:

• Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
(Miettunen II) 30.11.1975–28.09.1976
• Sosiaali- ja terveysministeri
(Sorsa II) 15.05.1977–25.05.1979
• Ministeri valtiovarainministeriössä
(Koivisto II) 26.05.1979–30.06.1981
• Kauppa- ja teollisuusministeri
(Koivisto II) 01.07.1981–18.02.1982

uomen sosiaali- ja terveyspalvelut
ovat suuren muutoksen kynnyksel
lä ja uusilla aluevaltuutetuilla on
suuri vastuu rakentaessaan palveluita
kuntoon. Yhtenä osana valtuutetut jou
tuvat pohtimaan myös omaishoidon tule
vaisuutta.
Työläjärven äiti sairasti vaikeaa epi
lepsiaa, minkä vuoksi Pirkko joutui jo
pienenä tyttönä huolehtimaan lähei
sestään.
– Aikoinaan ei ollut omaisen työlle
edes nimeä, vaikka se on ikiaikaista. Äiti
oli hyvin tarkkaan kertonut, miten toi
mia kohtausten aikana. Niin minä sitten
tein ja äiti aina kehui, että sä hoidit
hyvin. Ei sitä vastuuta silloin pitänyt
minään, koska asia oli minulle opetettu,
sanoo Työläjärvi.
– Kokemusta on vuodesta 1947 vuo
teen 1992. Olimme äidin kanssa kaksin ja
pärjättiin. Ääriesimerkki seuraavaksi.
Äiti loukkaantui aina joskus kohtaukses
sa. Oli talvi ja l unta. Perhetuttavalta saa
tu mahakelkka oli ainoa väline mennä
lääkärin vastaanotolle. Äidin neuvojen
mukaan vedin ja työnsin ja piilotin
kulkuvälineen lääkärin katseilta.
– Silloin tunsi olevansa tarpeellinen,
hän jatkaa.
Työläjärven ministeriaikana ei
omaishoidosta vielä puhuttu mitään.
– Silloin keskityimme rakentamaan
sosiaali- ja terveydenhuollon suuria ra
kenteita, joiden osa omaishoito nykyään
on. Säädöspohja pitää olla tietysti kun
nossa, jotta palveluita voidaan järjestää.
Omaishoitajien tilanteet ovat moni
naisia: vanhemmat hoitavat lapsiaan,
puolisot toistaan tai lapset vanhempiaan.

Selvityksen mukaan noin miljoona suo
malaista hoitaa säännöllisesti läheistään.
Mikäli kaikki nämä siirtyisivät yhteis
kunnan raskaampien palveluiden pariin,
tarkoittaisi se 3,1 miljardin euron lisälas
kua terveydenhuollolle.
– Ei pidä ajatella, että omaishoitajat
ovat kaikki naisia tai kaikki vanhoja,
vaan ihmisten tilanteet ovat kovin erilai
sia. Se on välillä vähän semmoista vuoro
vetoa, että ensin toinen puolisoista hoi
vaa toista, kunnes jotain sattuu ja vastuu
vaihtuu.
– Kaikessahan tullaan lopulta talous
politiikkaan, niin tässäkin. Hyvin ja jär
kevästi hoidettu omaishoito on inhimil
listä ja myös taloudellisesti järkevää.
Omaishoitoon pitää olla olemassa sellai
set rakenteet, joilla voimme tukea ihmis
ten pärjäämistä ja jaksamista. On voitava
miettiä tarpeita yksilöllisemmin kuin
nyt, toteaa Työläjärvi.
– Tässä työssä hoiva-alan työntekijät
ovat parhaita asiantuntijoita. Kuunnel
laan heitä, sanoo Työläjärvi.
Tammikuussa julkaistiin työryhmän
poikkihallinnollinen tarkastelu sosiaalija terveydenhuollon henkilöstön riittä
vyydestä ja saatavuudesta. Työläjärven
mukaan tämä ansiokas työ pitää ottaa
pohjaksi kehittämiselle ja tuoda sen
rinnalle omaishoitajien asia.
– Jos ja kun omaishoitajien panosta
tarkastellaan taloudellisesti, toiminnalli
sesti ja inhimillisesti, ymmärrettäneen,
että omaishoitoon kaikkinensa kannat
taa satsata. Omaishoito ei korvaa julki
sen ja yksityisen sektorin palveluraken
teita vaan se täydentää niitä. Ja omais
hoidon merkitys antaa näkökulman
myös faktisen hoitovelan voittamiseen.
Omaishoitajien arki on usein raskasta,
kun hoidettava tarvitsee jatkuvaa apua ja
tukea selviämisessään. Monet omais
hoitajat sanovat, että kaiken keskellä
saattaa tuntua ylivoimaiselta taistella
lakisääteisten palveluiden saamisesta,
kun arki kuormittaa liikaa.
Yhteiskunnan tehtävä on tukea
omaishoitajien jaksamista ja huolehtia
heidän o
 ikeudestaan vapaapäiviin ja
tarvitsemiinsa lisäpalveluihin. Esimer
kiksi vapaapäivien pitämiseksi pitää olla
tarjolla e rilaisia vaihtoehtoja, kuten
perhehoitoa tai kunnan tarjoamia

KUVA: SAIJA KARNISTO-TOIVONEN

haluaa nostaa omaishoidon
sille kuuluvaan arvoonsa
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Tässä työssä
hoiva-alan työntekijät
ovat parhaita asiantuntijoita.
Kuunnellaan heitä.
– Pitäisi osata kohdata muistisairas
ja ymmärtää, miten sairauden kanssa
eletään. Omaishoitajille pitää tarjota
valmennusta niihin asioihin. Sitä voi
vat toteuttaa vaikka erilaiset järjestöt.
Tämä on tärkeää jaksamisenkin nä
kökulmasta.
Uusilla hyvinvointialueilla on
lakisääteisesti olemassa vanhus- ja
vammaisneuvostot. Niiden hyödyntä
minen on pitkälti kiinni siitä, miten
tärkeiksi ne nähdään.
Pirkko Työläjärven kanta on selvä:
– Näitä neuvostoja pitää ottaa mu
kaan asioiden valmisteluun ja hyö
dyntää siellä olevaa asiantuntemusta
myös omaishoidon kysymyksissä.
Kysytään niiltä, jotka oikeasti ovat
asioiden äärellä arjessaan.
– Tietoja ja taitoja on paikallisesti
runsain mitoin. Kysymys on siitä,
miten saadaan osaaminen ja välittä
minen nivoutumaan luovasti uusiin
rakenteisiin. Omaishoito voi olla tien
näyttäjä, jos omaishoitajia kuullaan ja
heidän liittoaan kontaktoidaan aktii
visesti.
Lopuksi Työläjärvi heittää pallon
alueiden päättäjille:
– Omaishoito pitää resursoida
asiallisesti, ei nipistäen kaikesta mah
dollisesta. Olemme sen kansakunta
na velkaa lähimmäisillemme, jotka
ovat hoitaneet ja hoivanneet suku
polvesta sukupolveen kanssa
ihmisiään.

Kyynisyys ja viha lisäävät riskiä
saada muistisairaus

Julkiselle sosiaali- ja terveyden
huoltojärjestelmälle
omaishoitaja on lottovoitto
”Uuden tutkimuksen mukaan pelkästään sopimusomaishoidon
piirissä olevien iäkkäiden henkilöiden hoidon kustannukset
olisivat vuodessa yli kolme miljardia euroa nykyistä suuremmat
ilman omaisten apua.”

Ikääntyneen kyynisyydellä ja vihan
kokemisella on yhteys jopa 2–3
kertaa suurempaan muistisairau
den riskiin, osoitti Itä-Suomen yli
opiston lääketieteen lisensiaatti
Elisa Neuvosen väitöstutkimus.

M

Omaishoito lukuina
• Pääasiallisia auttajia 350 000
• Sopimusomaishoitajia 50 000 (70 % naisia)
• Läheisten vastuulla 80 % hoivasta
Omaishoidettavien pääasialliset
huolenpidon ja hoidontarpeen syyt
• Muistisairaus tai muut muistiongelmat
• Pitkäaikainen fyysinen sairaus tai vamma
• Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen
• Kehitysvammaisuus
• Muut syyt (esimerkiksi psykiatriset sairaudet
ja päihdesairaudet)
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2012
26 %
25 %
29 %
15 %

2017
34 %
24 %
21 %
14 %

5%

7%

Omaishoito on kunnalle edullista
• Vuonna 2022 lakisääteisen
alin hoitopalkkio oli 423,61 euroa/kk
• Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana
hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa/kk
• Jos omaishoidettava tehostetussa palveluasumisessa
➔ noin 63 000 euroa/vuosi
• Jos omaishoidettava omaishoidossa (3 vapaavuorokautta/kk)
➔ noin 12 000 euroa/vuosi*

uistisairauksien eh
käisyyn tähtäävässä
elintapainterventios
sa huomattiin, että masennus
oireisiin näytti liittyvän hei
kompi tiedollinen suoriutumi
nen jo lähtötilanteessa ja vä
häisempi paraneminen tutki
muksen aikana. Interventio on
väliintulo tai toimenpide, jolla
pyritään vaikuttamaan yksilön
terveydentilaan tai käyttäyty
miseen.
– Muistisairauksien riskin
arvioinnissa ja ehkäisyssä
kannattaa ottaa huomioon
persoonallisuudenpiirteet ja
muut psykososiaaliset tekijät.

Ne ovat jääneet aiemmin vä
hemmälle huomiolle, toteaa
Neuvonen.
Väitöstutkimuksessaan
Neuvonen hyödynsi kahta
laajaa suomalaisaineistoa,
CAIDE- ja FINGER-tutkimusta.
– Näitä tekijöitä voitaisiin
ottaa huomioon esimerkiksi
dementiariskipisteytyksissä ja
värvättäessä osallistujia uusiin
muistisairauksien ehkäisy
tutkimuksiin.
– Psykososiaalisia ulottu
vuuksia tai yksilöllistä, psyko
sosiaalista tukea voitaisiin
myös sisällyttää muistisaira
uksien ehkäisemiseen tähtää
viin interventioihin. Ihmiset
sitoutuisivat paremmin ja tut
kimuksista saataisiin paras
mahdollinen hyöty.
– Väitöstyön tulokset koros
tavat myös merkittävien ma
sennusoireiden havaitsemisen
ja hoitamisen tärkeyttä.

Havainnoiva CAIDE-tutkimus
Tutkimuksessa seurattiin 7–10 vuoden ajan 1449 itäsuomalaista henkilöä (keski-ikä tutkimuksen alussa 71
vuotta). Aineistosta tutkittiin sitä, miten erilaiset persoonallisuuspiirteisiin liittyvät tekijät ovat yhteyksissä
tiedon käsittelyyn liittyvien toimintojen heikentymiseen
(havaitseminen, ajattelu, muistaminen), dementiaan
sairastumiseen ja kuolleisuuteen seurannan aikana.
Tällaisia persoonallisuuspiirteisiin liittyviä tekijöitä
olivat esimerkiksi sosiaalinen epäluottamus, vihan
kokeminen ja vihan ilmaiseminen, ahdistuneisuus ja
elämänhallinnan tunne.

FINGER-interventiotutkimus

Masennusoireet vaikuttavat
niin kognitioon [aivoissa ta
pahtuvaan tiedonkäsittelyyn]
kuin elintapoihin ja samalla
muuhunkin terveyteen, sum
maa Elisa Neuvonen.
Lähde: Itä-Suomen yliopiston
tiedote 8.2.2022

Tiedon käsittelyyn liittyvien toimintojen heikentymisriskissä olevat 60–77-vuotiaat satunnaistettiin 2-vuotiseen elintapainterventioon tai vertailuryhmään. 1260
osallistujan aineistosta selvitettiin masennusoireiden
yhteyttä tiedonkäsittelyyn liittyvistä toiminnoista suoriutumiseen (havaitseminen, ajattelu, muistaminen)
intervention aikana ja intervention vaikutusta oireisiin.
Lisäksi tarkasteltiin, miten esimerkiksi masennusoireet, toivottomuus, tyytyväisyys perhe-elämään, saavutuksiin ja taloudelliseen tilanteeseen, suhtautuminen tutkimukseen ja koettu elämänlaatu olivat yhteydessä elintapoihin ja interventioon osallistumiseen.
Interventiolla oli niistä huolimatta positiivisia vaikutuksia elintapoihin (vakavaa masennusta sairastavat oli
suljettu pois tutkimuksesta).

Kultaklubi
matkustusintoisille
senioreille!

* Laskelmassa käytetyt luvut:
palkkio 440 euroa x 12 kk plus vapaapäivän hinta
186 euroa x 12 kk x 3 päivää, eli yhteensä noin 12 000 euroa.
Lähteet:
Omaishoitajaliitto, EKL:n webinaari 10.11.2020
Omaishoitajaliiton infograafi: Omaishoito on kunnalle edullista
www.bit.ly/omaishoitajat_faktapaperi / www.omaishoitajat.fi

LUE LISÄÄ:
Marja Keväjärvi, Maria Lindholm & Arto Reiman:
Että joku näkee mut – omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet
www.bit.ly/omaishoitajan_hyvinvointi

Saija Karnisto-Toivonen, viestinnän asiantuntija
Salon Eläkkeensaajien jäsen

Karey&Wayne Kirkpatrick – John O´Farrell

SOMETHING ROTTEN! JOTAIN MÄTÄÄ!
Järjettömän hauska musikaali
Ensi-ilta 3.9.2022

Timo Sandberg – Aila Lavaste

Minna Rytisalo – Heini Tola

kostonkierre
- tarina jakautuneesta kaupungista

Rouva C.
Rohkea ja siksi vaarallinen

kantaesitys 1.10.2022

ENSI-ILTA 28.9.2022

Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) • lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474

Gilles Dyrek
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omaishoidon sijaisia, laitospaikkojen
lisäksi.
– On pystyttävä ajattelemaan tätä
asiaa yksilöllisesti. Aina ei hoidettava
suostu lähtemään kotoaan ja hoitajal
le on silti voitava järjestää hänelle
kuuluva vapaapäivä. Yhteiskunnan
tulee huolehtia siitä, että näin
tapahtuu.
– Veteraani- ja invalidijärjestöissä
on pitkä perinne ja runsas kirjo.
Jotkut pitävät yhteyttä taide- ja mui
den harrastusten avulla. On ikäihmis
ten runo-, laulu-, askartelutoimintaa,
lukupiirejä ja lasten esittämää ohjel
maa. Mahdollistetaan tällainen
omaishoitajienkin tueksi, Työläjärvi
visioi.
Työläjärvi näkee, että nyt, kun
sosiaali- ja terveyspalveluista päättä
minen siirtyy suuremmille alueille,
on huolehdittava siitä, että omais
hoitajat eivät muutoksessa unohdu
tai heidän asemansa heikkene. Pitää
esimerkiksi yhtenäistää omaishoidon
tuen palkkiot: nostaa ne sille tasolle,
jolla ne ovat korkeinta palkkiota mak
savilla.
Keskustelumme soljuu siihen, mi
ten kuka tahansa voi yhtäkkiä päätyä
omaishoitajaksi. Elämä on ennakoi
matonta, eikä näihin tilanteisiin vält
tämättä osaa valmistautua.
– Paljonko meillä on sellaisia ihmi
siä, joille arjen kotityöt ovat vieraita,
koska puoliso on aina huolehtinut
niistä? Näitä taitoja meidän kaikkien
pitäisi osata, että selviämme myös yl
lättävistä tilanteista, pohtii Työläjärvi.
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VAIMONI ON TOISTA MAATA
Ohjaus: Mikko Kivinen
Näyttelijät: Vuokko Hovatta,
Maija Siljander, Iikka Forss
ja Antti Peltola
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Kulta%
alen klubi
nus

* Valitut hotellit
* Erikoistarjouksia
* Teemamatkoja ja
erikoispaketteja

Kangasalan Kesäteatteri
8.6.–19.6.2022
Bastionin Kesäteatteri, Hamina
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Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kättelee syntymäpäivänään 3.9.1975 kansanedustaja Pirkko Työlä
järveä. Heidän välissään eduskunnan puhemies Veikko Helle. Kuvalähde: Työväen Arkisto.

Presidentti Mauno Koivisto ja kansanedustaja Pirkko Työläjärvi valtiopäivien avajaisten kahvitilaisuudessa.
Vuosi luultavasti 1982–1985. Kuvalähde: Työväen Arkisto.
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LIPUT 35 / 32 €
TICKETMASTER.FI
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kesäteatteri
info@hukteatteri.fi
Hämeenlinnan kaupunginpuisto | Tampereentie 100 | 13600 Hämeenlinna | 0400 409914

Eläkkeensaaja-lehden
ilmoitusmyynti 045 110 4122

Liity Kultaklubiin
osoitteessa
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Hyvän olon lähteille
Liikkuminen tekee hyvää monin tavoin:
kohentaa mielialaa, tuo energiaa ja
parantaa kävelykykyä.

Monipuolista liikettä

iittävä päivittäinen liikkuminen
tukee merkittävästi monien pitkä
aikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa
ja kuntoutusta. On tärkeätä löytää itselle
mieluinen ja hyvää mieltä tuova tapa
liikkua.

R

Omaan päivärytmiin kannattaa valita usei
ta pieniä liikuntarutiineja, kuten kävely
kauppaan tai portaiden kulkeminen hissin
sijaan. Myös koti- ja pihatyöt ovat hyvää
hyötyliikuntaa.
Kannattaa liikkua monipuolisesti pitkin
päivää ja välttää pitkää paikallaan oloa. On
hyvä tauottaa istumista mahdollisimman
usein, sillä jokainen askel on hyväksi.

Tankkaa voimaa ja tasapainoa

Ulkoile päivittäin

Vahvat jalat auttavat nousemaan ylös
tuolista ja hyvä tasapaino ehkäisee kaa
tumisia. Voimaa ja tasapainoa voi treena
ta kotona esimerkiksi tekemällä tuolilta
ylösnousuja, kävelemällä rappusia tai
liikkumalla valmiiden ohjelmien avulla.
Ohjattu kuntosali- tai ryhmäliikunta
on turvallinen ja tehokas tapa kuntoilla.
Lihakset vahvistuvat ja tasapaino kehit
tyy säännöllisen ja nousujohteisen har
joittelun tuloksena myös iän karttuessa.
Vastusta ja toistoja tulee lisätä sitä mu
kaa, kun voimat ja taidot kasvavat.
Venyttelyllä voidaan lisätä liikkuvuutta.
Jos olet aloittamassa liikuntaa pitkän
tauon jälkeen, lähde lisäämään liikkumi
sen määrää, kestoa ja tehoa pienin askelin.

Kävely on tuttu, turvallinen ja helppo tapa
kohottaa sykettä ja kuormittaa jalkojen li
haksia. Säännöllisellä kävelyllä on monia
terveyshyötyjä: se laskee verenpainetta,
Pienillä arkisilla valinnoilla ja teoilla on merkitystä. Niistä voi
parantaa veren rasva-arvoja, kiihdyttää
syntyä pysyviä muutoksia, jotka rakentavat hyvinvointisi perustaa.
aineenvaihduntaa ja tasaa verensokeria.
Keksi pieniä tekoja, joilla voit lisätä liikettä tuttuihin, arjessa
Lyhytkin piipahdus pihalla tai parvekkeella
toistuviin
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••
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Hyvinvoivat eläkeläiset

		voisivat jatkaa työntekoa
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4. Ilmansuuntaliike

Seiso ryhdikkäänä ja ota
tarvittaessa tukea. Ota vasemmalla jalalla nopea askel eteen ja
vie myös paino eteen. Tuo jalka
takaisin viereen. Ota samoin
askel sivulle ja takaisin viereen,
askel taakse ja takaisin viereen.
Tee liikesarja ripeästi 5 kertaa.
Tee sama toisella jalalla.
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Eläkeläisten hyvinvointi on pysy
nyt hyvällä tasolla, vaikka alin
vanhuuseläkeikä nouseekin vuo
sittain kolmella kuukaudella. Yhä
useampi jatkoi työssä pidempään
saadakseen suuremman eläkkeen.
Ansiotöitä eläkkeellä kertoo
tehneensä 42 % vastanneista.
Tärkeimmät syyt työntekoon ovat
mielekäs tekeminen ja tulotason
parantaminen.
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Suurin osa, 62 % kokee, että
jaksaisi ansiotyössä hyvin.

Eläkeläisten taloudellinen asema
on pysynyt vakaana
Eläkeläisistä 78 % on varautu
nut eläkepäiviin taloudelli
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keelle jääneet, alle 1 400 euron
eläkettä saavat ja yksinasuvat,
Vatanen kertoo.
Eläkeläiset arvioivat
toimeentulonsa keskimäärin
kohtalaiseksi, mutta vastauk
sissa on paljon hajontaa. Joka
toinen kokee, ettei eläke ole
riittävä. Keskimääräisestä,
noin 1 860 euron eläkkeestä
jää heidän arvionsa mukaan
482 euroa pakollisten menojen
jälkeen.

Vastanneiden mielestä
verotuksen tulisi kannustaa
pieniinkin lisäansioihin
Tällä hetkellä eläkkeellä työs
kentelyä tuetaan verovähen
nyksin, joita saa sekä eläkkees
tä että työtulosta. Suurin hyöty
verovähennyksestä tulee vasta
noin 10 000 euron vuosittai
sella palkkatulolla. Tutkimuk
sen mukaan 61 % ei tiedä, että
saisi eläkkeellä ollessaan
ansiotöistä verovähennyksiä.

Noin kaksi kolmesta haluaisi
työskennellä eläkkeellä
Vastaajista 63 % haluaisi työs
kennellä eläkkeellä. Kymme
nessä vuodessa halukkuus teh
dä eläkkeellä ansiotöitä on
noussut.
– Hieman useampi haluaisi
tehdä töitä mieluummin
uudelle työnantajalle kuin
edelliselle työnantajalleen.
Vanha työ on voinut olla hen
kisesti tai fyysisesti kuormitta
vaa tai osa-aikatyö ei ole ollut
mahdollista. Noin joka seitse

mäs haluaisi tehdä ansiotyötä
yrittäjänä, Vatanen kertoo.
Moni eläkeläinen toivoo
myös vaihtelua työtehtäviin.
Aiemmassa työtehtävässä ha
luaisi jatkaa 37 % vastanneista
ja uudessa työtehtävässä ha
luaisi toimia jopa 29 % vastan
neista.
Useimmat haluaisivat työs
kennellä osa-aikaisesti noin
pari päivää viikossa. Lähes
joka toinen kertoo, että eläke
läisenä olisi sopivaa työtä tar
jolla.
– Tämä kertoo mielestäni
siitä, että asenteet ovat hitaasti
muuttumassa. Toisaalta eläke
läiset itse kokevat työnteon
mielekkääksi ja toisaalta yhä
useampi työnantaja arvostaa
lähellä eläkeikää olevien osaa
mista, Vatanen sanoo.
Työikäisten määrä laskee
2030-luvulle tultaessa edel
leen ja tarvitaan osaavaa työ
voimaa. Tuoreilla eläkeläisillä
on työkykyä ja halua tehdä pa
ri päivää viikossa ansiotöitä.
– Työnantajien on hyvä tie
dostaa, että meillä on paljon
hyvinvoivia, työntekoon ha
lukkaita eläkeläisiä, joilla on
vielä annettavaa työelämälle.
Työtä voidaan muokata osa-
aikatyöhön sopivammaksi.
Näin voidaan osaltaan tukea
sitä, että meillä on jatkossakin
riittävästi työvoimaa,
Ilmarisen eläkejohtaja Outi
Pekkarinen sanoo.
Lähde: Eläkeläisten talous ja vireys
-tutkimus, Ilmarinen 4.2.2022

Tutkimukseen vastanneiden kommentteja
Tarvitaan työnvälittäjiä tai muita keinoja
tehostaa työntarjontaa:
❞ Puhutaan kyllä paljon, mutta eipä ole kaksista päästä
edes haastatteluihin, vaikka hakee vaatimattomiakin
töitä. Pitäisi olla vain iäkkäitä palvelevia työnvälittäjiä,
auttaisiko se?”
❞ Järjestelmällinen eläkeläistyöntekijöiden työnvälitys.
Tehtävään erikoistunut järjestö organisoisi palvelun ja
tarjonnan.”
❞ Lyhytaikaisetkin työsuhteet helposti tarjolle.
Esim. Kesätyöt mummoille ja papoille.”
❞ Rekrymessuja eri paikkakunnille.”
❞ Työkokeiluja eri aloille.”
Yhteiskunnan tulisi tukea työntekijöitä ja työnantajia:
❞ Keikkatöiden verotusta alentamalla”
❞ Osittaisesta työstä maksettaisiin palkka verottomana.
Tanskan malli.”
❞ Työnteko verotonta eläkkeellä, jolloin pienempikin
osa-aikatyö kannattaisi.”
❞ Valtion tulisi tukea iäkkäiden työssäoloa antamalla
yrityksille verohelpotuksia.”
Eläkeläisten talous ja vireys -tutkimus
Kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa 1 210 Ilmarisen
eläkkeensaajaa. Vastausprosentti oli 42 %.
Osa vastaajista oli ollut eläkkeellä pari kuukautta,
osa yli vuoden ja osa yli viisi vuotta.
Vastanneet saivat hieman keskimääräistä parempaa
eläkettä, joten tuloksia painotettiin eläkkeen määrän
mukaan. Siten tulokset kuvaavat hyvin yksityisen
sektorin eläkkeensaajia.

