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PALVELUJEN HANKKIMISEN TUEKSI  
 

SENIOREILLE TUKEA TOIMINTAKYKYÄ 
TUKEVIEN PALVELUJEN HANKINTAAN 

YLI 70-VUOTIAIDEN TOIMINTAKYKY 
HEIKKENEE 

 

Tämä kevät on heikentänyt merkittävästi seniorien kotona selviytymistä ja 

toimintakykyä. Tämä on otettava vakavasti, sillä seniorien toimintakyvyn 

heikentyminen kuormittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja lisää yhteiskunnalle 

aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi se aiheuttaa senioreille inhimillistä kärsimystä ja 

heikentää heidän elämänlaatuaan, mikä ei ole eettisesti hyväksyttävää. 

Seniorit tarvitsevat tukea toimintakykynsä säilyttämisessä ja parantamisessa. 

Heille on mahdollistettava omannäköinen elämä ja hyvä ikääntyminen 

voimavaralähtöisillä ja yksilöllisillä tukipalveluilla. Senioreille on myös taattava 

itsemääräämisoikeuteen perustuva mahdollisuus päättää, millaisia palveluita he 

haluavat käyttää. 

Senioripalvelujen tuottajilla on oltava mahdollisuus tuottaa aidosti yksilöllisiä 

tukipalveluita, joiden sisältöä ei rajata etukäteen. Jokainen seniori on voitava 

kohdata asiakkaana juuri tälle sopivalla tavalla. Palvelun sisältö muotoutuu tällöin 

asiakkaaseen tutustumalla – ei etukäteen päättämällä. Palvelutuotantoa ei saa 

sitoa tiettyyn koulutustaustaan, vaan meidän on ymmärrettävä ihminen 

psykofyysisenä kokonaisuutena ja tuettava hänen kokonaisvaltaista 

hyvinvointiaan. Vain siten voimme tuloksellisella tavalla tukea seniorien kotona 

asumista. 

 



Vaadimme seuraavia toimia, joilla tuetaan seniorien kotona asumista:  

1. Kotitalousvähennys korotetaan 75 %:iin yli 70-vuotiaille. Tämä vähentää 

toimintakyvyn heikkenemistä ja pienentää myös omaisten 

hoivakuormitusta. 

2. Luodaan uusi palveluseteli senioreille: Palvelusetelin täytyy kattaa 

tukipalvelut monipuolisesti, eikä siinä saa rajata liian tarkkaan seniorin 

luona käyvän henkilön koulutusta tai palvelun sisältöä. Palvelusetelin 

hinnan on oltava kohtuullinen palvelun tuottamiseksi. 

3. Yli 70-vuotiaille on tiedotettava asioista selkeästi ja asiallisesti. 

Ymmärrettävä viestintä tukee seniorien henkistä hyvinvointia ja vaikuttaa 

heidän tekemiinsä ratkaisuihin. Seniorien on voitava tuntea, että on 

turvallista ottaa vastaan heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kannalta 

tärkeitä palveluja. Heidän on myös tiedettävä, että palveluja on olemassa. 

Vaadituilla toimilla vahvistamme seniorien toimintakykyä ja hyvinvointia, 

säästämme raskaampien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksissa ja 

parannamme työllisyyttä mahdollistamalla palveluyritysten toiminnan. 
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