24.11.2018 Paula Risikon tervehdys

Arvoisat Oulun kansalliset seniorit,
Hyvät naiset ja herrat
Parhain tervehdykseni täältä eduskunnasta.
Tätä kirjoittaessani eduskunnassa on juuri keskusteltu senioreiden turvallisuudesta. Eduskunnassa
on syksyn aikana aloitteestani järjestetty keskustelusarja turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista
aiheista. Tänään aiheena oli ”Onko Suomessa turvallista vanheta?”
Turvallisuus on ihmisen perustarve ja haluan näiden keskustelujen avulla luoda koko eduskunnan
väelle tilannekuvan turvallisuudesta eri näkökulmista.
Suomen väestön ikärakenne on muuttunut ja elinikä on pidentynyt. Elinikä voi olla jopa 105
vuotta. Tämä on seurausta hyvinvointiyhteiskunnasta ja elintapojen muutoksista.
Seniorit eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä. Tähän joukkoon mahtuu erikuntoisia senioreita. Moni
on varsin aktiivinen, osa tarvitsee enemmän hoitoa ja hoivaa. Varsinainen hoivan tarve ilmenee
usein kuitenkin vasta 85 ikävuoden jälkeen.
Tärkeintä on yhteiskunnan asenne.
Minä toivon ikäystävällisempää Suomea, jossa suhtautuminen ikääntymiseen olisi nykyistä
positiivisempaa. Vastakkainasettelu esimerkiksi lapsiperheiden kanssa on vanhakantaista, sillä
kyllä senioriväestö lasten ja nuorten merkityksen ymmärtää. Monet isovanhemmat tuntevat
lapsiperheiden arjen olemalla usein korvaamaton osa sitä.
Hyvät ystävät,
Kansallinen senioriliitto tekee todella arvokasta työtä. Lämmin kiitos siitä! Se on aktiivinen
jäsentensä edunvalvoja ja tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeitä asioita.
Kansallisen senioriliiton keväisen jäsenkyselyn mukaan sen edunvalvonnassa ykkössijalle nousivat
mm. terveydenhuollon palvelut.
Nehän täällä eduskunnassakin puhuttavat. Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus saatiin muutama
viikko sitten liikahtamaan eteenpäin, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maakunta- ja sosiaali- ja
terveydenhuollon valinnanvapauslain ensimmäisen käsittelyn loppuun. Mietintöluonnokset
siirtyivät perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Sieltä ne palaavat sitten aikanaan StV:n toiseen,
ratkaisevaan käsittelyyn.
Perustuslakivaliokunta edellytti kesän lausunnossaan lakeihin tiettyjä muutoksia. Ne on nyt tehty,
mutta hallituksen esityksen perusperiaatteet eivät ole kuitenkaan muuttuneet. Valinnanvapaus
toteutuu laajasti peruspalveluissa ja soveltuvin osin erikoispalveluissa.
Valinnanvapaus sote-palveluissa on merkittävä muutos. Sen avulla vahvistetaan erityisesti
perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta sekä estetään palvelujen liiallinen keskittyminen
maakuntakeskuksiin.

Hyvät seniorit,
Vuosi alkaa kohta olla lopuillaan ja on aika rauhoittua joulun viettoon ja uuden vuoden tuloon.
Olkoon uusi vuosi meille kaikille onnekas.
Haluan välittää lämpimät onnitteluni juhlivalle senioripiirillenne ja kiittää vielä teitä kaikkia
työstänne senioreiden eteen.
Toivotan kaikille suojelusta maailman tuulissa, Rauhallista joulua ja Turvallista vuotta 2019.
Paula Risikko
Eduskunnan puhemies

