Lausunto

IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUSOHJELMAN PÄIVITYS / Sisäministeriö
Turvallinen elämä ikääntyneille, luonnos 24.11.2017
Yleishavainto
Päivitetty Ikääntyneiden turvallisuusohjelma on kielellisesti aika ”raakile”, koska
lauserakenteet ovat moninaisia ja koska jossain kohdin viittaussuhteet ja
terminologia ovat hieman epäselviä. Jotenkin mahdollinen kiire leimaa tekstiä ja
asiasisältöä. Lopullinen ohjelma noudattanee nykyhallinnon pyrkimystä ns.
selkokieliseen tekstiin.
Johdanto
Johdannossa esitellään lyhyesti vuoden 2011 toimintaohjelmaa ja vuoden 2017
tulevaa turvallisuusohjelmaa, mutta olisi loogista esittää lyhyt katsaus, joka johdattaa
päivitettävään versioon. Lukija ehkä kaipaisi selvennystä, mitkä aiemman ohjelman
tavoitteista on jo hoidettu tai ovat muutostyön alla ja mitkä kysymykset ovat täysin
kesken sekä mitä uutta on tullut esille. Luonnoksessa nämä tulevat esille kohdassa 3
Turvallinen elämä ikääntyneille 2011-toimintaohjelman suositusten toteutuminen.
Yhteiskunnalliset muutokset ja ikääntyminen
Tässä osiossa käsitellään ”ikääntyneet”. Ehkä kuvaavampi otsikko olisi
”Yhteiskunnalliset muutokset ja niiden vaikutus ikääntyvään väestöön”. Silloin
väliotsikot vievät asiaa eteenpäin. Kokonaisuudessaan ”2 Yhteiskunnalliset
muutokset ja ikääntyneet” vaatisi selkiyttämistä.
Ohjelmahan on tarkoitettu ikääntyvien kanssa toimiville ja sidosryhmille (mm.
järjestöille) yhteiseksi ohjeeksi, mutta voisiko ohjelma olla ”jämäkämpi” ja
konkreettisempi. Tällä hetkellä luonnos on kirjoitettu melko ylätasoisesti eikä
käytännön läheiseksi. Ohjelman tulisi olla yksiselitteinen eikä tulkinnanvarainen,
koska ikääntyvien parissa on hyvin erilaisia toimijoita. Tämä tuli esille
sisäministeriössä 4.12.2017 pidetyssä seminaarissa. Ikääntyneiden
turvallisuusohjelman mukaan monet hallinnon alat ovat vastuutahoja. Seminaarissa
ilmeni, että eri hallinnon alat eivät selkeästi tiedä, mitä joku muu hallinnon ala on jo
tehnyt ikääntyvän väestön hyväksi. Samoin seminaarissa otettiin esille luonnoksessa
olevia epätarkkuuksia, joita pitäisi korjata.

Ikääntyneiden turvallisuus 2017 ja sen keskeiset kehittämiskohteet
Luku tuntuu hieman keskeneräiseltä. Esim. otetaan esille ”Kansallisturvallisuuden
tilaan Suomessa 2016 tutkimukseen”, mutta viite puuttuu kokonaan sivulta 14, tosin
löytyy sitten sivulta 15 kuvan alta. Onko todella niin, että sana ”iäkäs” tarkoittaa
ikäluokkaa 65-79, kun mm. valtion virassa voi olla 68 ikävuoteen asti.
Toimenpiteet ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi
Valitut toimenpiteet ovat kattavia ja ajankohtaisia. Toive on, että ylätasolta siirrytään
alemmaksi, esimerkiksi tavoitteen kohdentamisessa.
Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan on tarpeellista päivittää Ikääntyneiden turvallisuusohjelma, mutta
on toivottavaa, että asiat esitetään selkeästi ja johdonmukaisesti. Luonnoksen
pohjalta on hyvä jatkaa.
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