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Niin alueiden kuin järjestöjenkin toiminnan tarkoitus on
yhteinen: alueen asukkaan hyvinvointi. Asukas pysyy keskiössä, kun hyvinvointialueen strategia, kuntien ja alueiden
yhdyspintatyö ja alueen palveluketjut varmistetaan asiakaslähtöisiksi. Eläkeliitto on luotettava hyvinvointialueiden
kumppani tässä työssä.
Sote-uudistuksen tavoitteiden - perustason palveluiden
parantaminen, yhdenvertaisuuden lisääminen sekä palveluiden saatavuuden helpottaminen - tulee koskea myös
varttuneiden väestöryhmää. Eläkeliiton +60-barometrin (2021) mukaan vain 16 prosenttia 60–90 vuotta täyttäneistä kokee ikäistensä olleen riittävästi edustettuna
sote-rakenneuudistuksessa.
Ilman strategiatason kirjauksia asukas ei pysy keskiössä.
Siksi hyvinvointialueen strategiassa tulee yksilöidä menettelytavat: miten varttuneen väestöryhmän ääni ja tarpeet
tulevat osaksi päätöksentekoa jo suunnitteluvaiheessa.
Elleivät palvelut ja palvelumuodot vastaa varttuneen väestönosan todellisiin tarpeisiin, työtä tehdään turhaan.
Alueiden ja kuntien yhdyspinnalle tarvitaan ikäpoliittinen
koordinaattori, jonka tehtävä on luotsata yhteen varttuneiden hyvinvointiin vaikuttavia toimijoita alueen sisällä sekä
alueen kuntien välillä. Ilman koordinaattoria on vaarana,
että alueet tuottavat hyvinvointia nykyistä heikommin.
Alhaiset asiakasmaksut, varhainen hoito ja ikäkuntoutus
vähentävät erikoissairaanhoidon ja laitoshoivan tarvetta.
Varttuneet pysyvät muiden rinnalla keskiössä vain, jos hyvinvointialueen strategia, kuntien ja alueiden yhdyspintatyö ja palveluketjut toteutetaan siten, että niiden asiakaslähtöisyys on varmistettu. Oikeat päätökset vähentävät
kärsimystä.

1. Tiedolla johtaminen tuottaa kestävää hyvinvointia
Kun väestö ikääntyy, voidaan väistämättä nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuksia hallita onnistuneella hyvinvointialueen strategialla sekä palvelustrategialla. Ydinasia on linjata palvelut ja palveluketjut varttuneiden kansalaisten todellisista
tarpeista lähtien, ei vain aiemmin toteutuneen palvelutarpeen pohjalta.
Strategiassa on määriteltävä hallinnon yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa. Suomen
suurimpana eläkeläisjärjestönä Eläkeliitolla on jokaisella hyvinvointialueella koko järjestökentän läpäisevä vaikuttajavastaavarakenne. Eläkeliiton piirit ovat päätöksentekijöille
ja toimihenkilöille suora kanava varttuneen väestönosan arjen hyvinvointia koskevan
tiedon äärelle.

2. Ikäpoliittinen koordinaattori kuntien ja alueiden yhdyspinnalle
Kestävää hyvinvointia tuotetaan, kun erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon yhteistyö sekä palveluprosessit toimivat sujuvasti. Alueiden ja kuntien välille tarvitaan saumaton yhdyspintatyö ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvissä
toiminnoissa.
Tätä tarkoitusta varten jokaiselle hyvinvointialueelle tulee nimetä koordinaattori, jolla
on syvällinen ymmärrys ikääntyneiden asiakasryhmien tarpeista sekä niihin sopivista
palvelumuodoista ja -poluista.
Koordinaattorin työ tehostaa tarkoituksenmukaisen ikäpolitiikan täytäntöönpanoa ja
edistää varttuneen väestöryhmän hyvinvointia varmistamalla alueen yhteistyötä niin
kuntien kuin vanhusneuvostojen ja järjestöjenkin kanssa.

3. Kohtuuhintaiset palvelut vähentävät kärsimystä
Niukka toimentulo on terveydellinen riskitekijä. Korkeiden asiakasmaksujen tiedetään
aiheuttavan velkaantumista.
Alhaisten asiakasmaksujen tuotto näkyy tulevaisuudessa. Korkeiden asiakasomavastuuosuuksien vaihtoehtoiset kustannukset tulevat kalliiksi. Siksi on tärkeää, että asiakasmaksut eivät ole este hoitoon hakeutumiselle.
Kuntouttavia ja varhaisia palveluita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Osana hyvinvointialueen palveluketjua on oltava ikäkuntoutuksen asiantuntemukseen perustuva
varttuneiden neuvola. Neuvolan tehtävä on ehkäistä ennenaikaista toimintakyvyn rajoittumista ja siitä aiheutuvaa riippuvuutta sekä tukea kotona asumista ja arjen sujumista moniammatillisen ikäkuntoutuksen asiantuntemuksella.

Eläkeliitto on vuonna 1970 perustettu, valtakunnallinen, Suomen suurin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö.
Liittoon kuuluu lähes 120 000 henkilöjäsentä, 397 paikallisyhdistystä ja 20 piiriä.
Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten
ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja
aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.
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