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ja terveysministerio
Sosiaaliparlamentaarinen
Sote-uudistuksen
ohjausryhmd

Vanhustenhuolto
osanasote-uudistusta
El5keldisliittojen
etujdrjest<i
EETUry:n mielestdpddtdsluodaviisi sote-aluetta,
jotka vastaavatkoko perushoidosta,
vaatiitarkkaapohtimistamuun muassa
i kdihmistenja vanhustenhuollon ndk<ikulmastakatsottuna.
Uuttamalliakehitettdessd
tarkastelu
on tdhdnsaakkakeskittynyt
tdysinsairaanhoitoon,
ja jossakinmddrinmydsperusterveydenhuoltoon.
ensisijaisesti
erikoissairaanhoitoon
- tosiasiassa
Sensijaansosiaalitoimi
onjddnyttoissijaiseen
asemaan
siitdeijuuriole
kdytyminkddnlaista
keskustelua.
yksittdisen
Terveydenhuolto
on useimmiten
ihmisen
eldmdssd
vaihe,jossakuntoutetaan
ja jossatavoitteena
on paraneminen.
kohdatessa
Sairauden
oikeanpaikanja oikean
hoidonldytdminen
oikeaan
aikaanon tdrkedd.
Onnistuneella
hoitoketjulla
on suuri
ja sentaloudelle.
merkitys
niinyksi16lle
kuinyhteiskunnalle
Yksil6nkannalta
katsoen
ja asiantunteva
avainsanoja
ovatpalvelujen
tehokkuus,
erikoisosaaminen
hoito.
perushoito
paikallisia
Sosiaalitoimija
ovatvahvasti
toimintoja,
eikdvanhana
oleminen
oletilapdistd.
lkddntyneiden
eldmdssd
merkityksellisid
elementtej€i
ovatturvallisuus,
ja sukulaisten
jatkuvuus.
tuttuympdrist6,
sosiaaliset
suhteet,
tuttavien
ldheisyys,
ja joustavuutta.
Vanhustenhuollossa
tarvitaan
ldhipalveluita
lkddntyneen
arkiei ndytd
ja Pohjanmaalla,
ja ratkaisumalleja
samanlaiselta
esimerkiksi
Turussa
eikdtarpeita
voidaohjatayhtendisin
normein
Helsingistd
kdsin.
lkddntyvdn
vdestdnosuuskasvaa.Vanhuspalveluiden
toteuttaminen
asiakkaiden
tdyttd
ja tarpeita
ja kustannustekijiit
palvelukokonaisuudet
ihmisarvoa
kunnioittaen
samalla
joita
huomioon
ottaenvaatiilaajaaasiantuntemusta.
Keskeisilld
elaikelalisjdrjestoilld,
EETU-PlO
edustaa,on tarvittavaa
osaamista.
Senhyddyntdminen
edustuksina
soteja asiakasl:iht6isyyttii.
hallinnossa
edistddmyoshallinnon
avoimuutta,
demokraattisuutta
lkddntyneiden
mddrdnkasvuja muunmuassa
tavoitteet
vdhentdd
vanhustenhoidon
laitosvaltaisuutta
korostavat
entisestddn
ennaltaehkdisevdn
toiminnan
merkitystd.
Suunniteltu
rahoitusmalli
ei oleomiaanedistdmddn
tdtdperiaatetta.
Ehkdisevd
toiminta,
esimerkiksi
kuntoutus,
on paitsiyksil6nhyvinvointia
lisddvdd,
sillSmyossddstetddn
yhteiskunnan
varoja.
Korostammeperushoidonja aivanerityisestivanhustenhuollon
vahvaapaikallista
kytkentddja luonnetta,ennaltaehkdisevin
toiminnanmerkitystdja keskeisten
el3ikeldisjdrjestdjen
asiantuntijuutta pddt6ksenteossa.
Kaiken kaikkiaanpainotamme rakenneuudistuksentoteuttamista i hmisldhtciisesti.

Eldkeldisliittojen
yhteistydelin.
etujiirjestdEETU ry on kuudenvaltakunnallisen
elilkeldisjrirjeston
Sen jdsenjiirjestOt
ovat
Elakeliitto,Eldkeldiset,Eldkkeensaajien
Keskusliitto,Kansallinensenioriliitto,
KristillinenElakeliittoja Svenskapensiondrsforbundet
yhteinenjasenmaaraon 300 000. Vuonna2014 puheenjohtajajarjesto
J2irjestdjen
on Kansallinensenioriliiftory.
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jatkopddt6sten
kdytettivissd
mielellddin
EETUry - PIOrf on asiantuntemuksellaan
valmistelussa.
etujdrjesttiEETUry Eldkeliiisliittojen
PIOrf
intresseorganisation
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.a^r'

TapaniMdrttinen
EETU-PIOnpuheenjohtla2014
jokelaT6@saunalahti.fi
0500811 654

ft/,n*?/fu
flrt4,fr

MarjoPalomdki
EETU-PIOnsihteeri20l4
marjo.palomaki@senioriliitto.fi
040 5521702

EETUry etujdrjest6
Eliikeliiisliittojen
PIOrf
intresseorganisation
Pensiondrsforbundens
tahoista:
koostuuseuraavista
Eldkeliittory

puheenjohtaja
HannesManninen
JukkaSalminen
toiminnanjohtaja

Eldkel6isetry

puheenjohtaja
KaleviKivisto
HannuPartanen
toiminnanjohtaja

KeskusliittoEKL ry
Eldkkeensaajien

puheenjohtaja
MattiHellsten

TimoKokko
toiminnanjohtaja

senioriliitto
Kansallinen
ry

puheenjohtaja
TapaniMdrttinen
MarjoPalomdki
toiminnanjohtaja

ry
Eldkeliitto
Kristillinen

puheenjohtaja
EnsioKoitto
PdiviKyyrd
toiminnanjohtaja

rf
Svenskapensiondrsf6rbundet

puheenjohtaja
OleNorrback
Fellman
Veronica
toiminnanjohtaja

yhteistyoelin.
Sen jdsenjiirjestotovat
eldkelaisjiirjest6n
etujdrjestoEETU ry on kuudenvaltakunnallisen
Elakelaisliittojen
KristillinenElekeliittoja Svenskapensionarsforbundet.
Keskusliitto,Kansallinensenioriliitto,
Eldkeliitto,Elekelaiset,Elekkeensaajien
on Kansallinensenioriliiftory.
Jiirjestojenyhteinenjasenmaaraon 300 000. Vuonna2014 puheenjohtajajarjestd

