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Jokainen ikääntyy – koko ajan. Hyvinvoivat ja  
toimintakykyiset ikääntyneet ovat kunnan voimavara.



Palvelua tarvitsevan pitää sitä saada – iästä 
riippumatta. Hoidon ja hoivan pitää olla laa-
dukasta ja turvallista.

Hoivapalvelujen tarve kasvaa iän myötä ja 
kasautuu viimeisiin elinvuosiin. Jos iäkkäi-
den hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitä-
vät palvelut ylimääräisten kustannusten 
välttämiseksi laiminlyödään, estettävis-
sä olevien vaihtoehtoisten kustannusten 
määrä on sitä korkeampi. Nämä kustan-
nukset muodostuvat ennenaikaisesti lisään-
tyvästä sosiaali- ja terveyspalveluiden käy-
töstä, erikoissairaanhoidosta sekä iäkkäiden 
syrjäytymisestä. 

Pysyviä kustannussäästöjä saadaan edistä-
mällä ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia 
kaikilla politiikan aloilla. Siksi päättäjien tehtä-
vä on päätöksillään tehdä elinoloista sellaiset, 
että kaikilla iäkkäillä on edellytykset hyvää 
elämää edistäviin valintoihin. 

Eläkeläiset ovat kunnan taloutta kannatte-
leva suuri kuluttajaryhmä. Iäkkäät eivät ole 
julkisen talouden uhka tai kuluerä, vaan ak-
tiivisia yhteiskunnan jäseniä. Olemme päät-
täjien kanssa samalla puolella: emme veron-
maksajina halua lisätä vältettävissä olevia 
kustannuksia.

Autamme sinua luomaan inhimillistä ja kestä-
vää yhteiskuntapolitiikkaa kunnassasi.



Varmista kotihoidon ja laitoshoivan saatavuus 
ja niiden yksilöllisiä tarpeita vastaava sisältö

Valtuutetun työ on ihmisoikeuksien edistämistä. 
Vanhusten kotihoidossa ja laitoshoivassa ilmenneet 
vakavat puutteet eivät ole korjaantuneet. Lain mukaan 
kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaa-
lipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sel-
laisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, 
sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. On 
myös valvottava, että palvelut ovat asianmukaisia.

Ehkäise korjaavien palveluiden tarvetta 

Onnistut hyvin, kun edistät ikääntyneiden kulttuuri-, lii-
kunta- ja koulutuspalveluiden tarjontaa ja huolehdit sii-
tä, että iäkkäät saavat kokoontumistiloja maksutta käyt-
töönsä. Huonosti hoidettuna terveyden, toimintakyvyn 
ja hyvinvoinnin edistäminen maksaa kallishintaisina eri-
koissairaanhoidosta ja syrjäytymisestä koituvina sosiaali- 
ja terveydenhuollon vaihtoehtoiskustannuksina.

Vahvista vanhusneuvostojen  
toimintaedellytyksiä

Ikääntyneiden kuntalaisten tarpeet ja näkemykset ovat 
osa tiedolla johtamista. Valtuuston on pidettävä huolta 
siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan 
(Kuntalaki 410/2015 22 §). Vanhusneuvoston toimin-
ta turvataan, kun sille myönnetään riittävät määrärahat. 
Jäsenille aiheutuvat kustannukset tulee korvata sekä 
varmistaa hyvä tiedonkulku ja toimivat kokousjärjestelyt. 
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Eläkeliitto ry 
Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
p. 09 7257 1100 
info@elakeliitto.fi

Eläkeliitto sosiaalisessa mediassa
www.facebook.com/elakeliitto
www.twitter.com/elakeliitto
www.instagram.com/elakeliitto

Eläkeliitto on vuonna 1970 perustettu, 
valtakunnallinen, Suomen suurin ja puo
luepoliittisesti sitoutumaton eläkeläis
järjestö. Liittoon kuuluu lähes 125 000 
henkilöjäsentä, 397 paikallisyhdistystä ja 
20 piiriä. Eläkeliiton tarkoituksena on elä
keläisten ja eläketurvaa tarvitsevien hen
kisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien 
valvominen sekä sosiaalisen turvallisuu
den ja hyvinvoinnin edistäminen.


