
Puheeni  valtuustossa  23.3.2015  koskien  ikääntyneen
väestön hyvinvointisuunnitelmaa ja sen päivättämistä.

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä lehterillä
olevat.

Olemme  käsittelemässä  tänään  Rovaniemen  kaupungin
ikääntyneen  väestön  hyvinvointisuunnitelmaa  ja  sen
päivittämistä pitkälle tulevaisuuteen.

1.7.2013  voimaan  astunut  vanhuspalvelulaki  velvoittaa
kuntia  tarkastamaan  ja  laatimaan  suunnitelman
toimenpiteistä  ikääntyneen  väestön  hyvinvoinniin,
terveyden,  toimintakyvyn  ja  itsenäisen  suoriutumisen
tukemiseksi  ja  iäkkäiden  henkilöiden  tarvitsemien
palveluiden  ja  omaishoidon  järjestämiseksi  ja
kehittämiseksi.  Suunnittelussa  on  painotettava  kotona
asumista ja kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä.

Edellä  esitettyyn  perustuen  ehdotan  lisättäväksi  niitä
käytännön  toimenpiteitä  joilla  vanhusten  elämänlaatua
voitaisiin parantaa jokapäiväisestä rutiineista poiketen.

Olemme vanhusten  parissa  paljon  työskennelleen  kanssa
miettineet  niitä  käytännön  keinoja  jotka  parhaiten
palvelisivat  ikäihmisten  hyvinvoinnin  parantamista
Rovaniemen kaupungin taloudellisen tilanteen huomioiden.

Lyhyesti  esitämmä  että  ikääntyneen  väestön
hyvinvointisuunnitelmaa  nyt  päivitettäessä  otettaisiin  jo
olemassa ja  käytettävissä  olevat  resussit  mahdollisimman
tehokkaaseen  käyttöön  ja  nämä  eri  tahot  tiivistäisivät
yhteistoimintaa  ja  yhteydenpitoa  siten  että



päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin ja toiminta olisi taloudellista,
tehokasta ja ennen kaikkea ikäihmisten ja  vanhuspalvelu-
lain tarpeita tukevaa.

Ikäihmisten  virikkeellistä  päivärutiineista  poikkeavaa
käytännön toiminnassa voidaan mielestäni  käyttää lisättyä
vapaaehtoistoimintaa,  alan  opiskelijoiden  käytännön
harjoituksien lisäämistä kenttätyössä sekä alan toimijoiden
turhan  pyrökratian  /  hallinnollisen  taakan  sekä  liiallisen
raportoinnin  karsiminen  jotta  alan  ammattilaisilla  jäisi
enemmän aikaa itse käytännön toimiin ikäihmisten parissa.
Kaikki  tämä mielestäni  tukee vanhuspalvelulain tarkoitusta
ja  samalla  Rovaniemen  kaupungin  talouden  tasa-
painoittamisen käytännön toimenpiteitä.

To valtuustoinfossa esitelty hyvinvointikertomus 2014 liittyy
myös  ikäihmisten  asiaan.  Hyvinvointikertomuksen  anti  oli
ainakin itselleni järkyttävää kuultavaa. Esitetyissä tilastoissa
Rovaniemi kukoisti  itsemurha-ajatusten kärkipaikkakuntana
Suomessa.  Myös  ihmisten  yksinäisyydentunne  on
alueellamme Suomen toiseksi korkein.
Lyhyesti todeten kuntalaiset eivät voi hyvin, joten tekemistä
tällä saralla on paljon. 

Aiheeseen  liittyen,  pyydän,  toivon  ja  vaadin  että
kuntapäättäjät  tekevät  asiassa  oikensuuntaisia  päätöksiä
jotta Rovaniemi olisi parempi paikka elää ja asua jatkossa ja
jotta  kyseiset  hyvinvointikertomuksen  raportit  olisivat
jatkossa toisensuuntaista luettavaa.
 
Hyvä  puheenjohtaja,  toivon  että  ikääntyneen  väestön
hyvinvointisuunnitelmaa  laadittaessa  ja  nyt  sen



päivättämisessä  huomioitaisiin  edellä  esitetyt  mielestäni
tärkeät asiat.

Rovaniemellä 23.3.2015
Matti Henttunen


