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Lausuntopyyntö VM065:00/2012
Kuntalain hallituksen esitysluonnos
Lakiin on tarkoitus koota kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely. Uudistus
koskisi myös kuntien vanhusneuvostoja, joista nyt on säädetty vastikään voimaan
tulleessa vanhuspalvelulaissa. Vanhusneuvostojen lakisääteistäminen vanhuspalvelulain yhteyteen on lisännyt luottamusta siihen, että ikääntyneiden kuulluksi tuleminen
kehittyy myönteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän kehityksen varmistaminen
on ensiarvoisen tärkeää myös siinä tapauksessa, että vanhusneuvostoja koskevat asiat
siirtyisivät uuteen kuntalakiin. Tästä syystä keskitymme lausunnossamme vanhuspalvelulain ja vanhusneuvostojen asemaan vaikuttaviin tekijöihin:
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (5. luku)
Jokaisella kunnalla tulee olla oma vanhusneuvosto. Useamman kunnan yhteinen
vanhusneuvosto johtaisi siihen, että sen tehtäväkenttä rajautuisi entistä enemmän
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vanhusneuvoston työ koskee ikääntyvän väestön koko
elämänpiiriä, kuten kaavoitusta, liikennejärjestelyjä, kulttuuritarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia. Useamman kunnan kattavan vanhusneuvoston työskentelyssä
kohdattaisiin vääjäämättä monia käytännön ongelmia. Vanhusneuvostojen alkuperäinen,
tosiasiallinen tarkoitus vaarantuisi selkeästi.
Vastustamme vammais- ja vanhusneuvostojen yhdistämistä. Lakiesityksen perusteluissa onkin aivan oikein todettu, että vammaisneuvoston asiat ovat yleensä muita kuin
vanhusten asioita ja että suurin osa vammaisista kunnan asukkaista on lapsia, nuoria ja
työikäisiä.
Lakiesityksen mukaan nuorisovaltuustoille annettaisiin mahdollisuus osallistua
lautakuntien ja valtuuston kokouksiin puheoikeudella. Mielestämme ei ole mitään
perusteita jättää vanhusneuvostoja tällaisen vaikuttamismahdollisuuden ulkopuolelle,
vaan sama mahdollisuus on taattava myös niille.
Kuntastrategia (39 §)
Uudessa kuntalaissa pyritään luopumaan sektorikohtaisista suunnitelmista ja periaatelinjauksista. Esityksen tarkoituksena on nähtävästi osaltaan selkeyttää lainsäädäntöä
kokoamalla irrallisia säädöksiä toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Vastustamme vanhuspalvelulain 5 § ja 6 § poistamista. Jos näin kuitenkin tapahtuu, on
varmistettava, että niiden sisältö siirtyy sellaisenaan uuteen kuntalakiin. Nyt lakiin kirjatut
vanhusten palveluja koskevat suunnitelmat ja palvelujen arvioinnit ovat erittäin tärkeitä
työkaluja, joilla voidaan edistää vanhuspalvelulain hengen ja tarkoituksen toteutumista.
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Pitkään valmisteltua ja laaja-alaisesti harkittua vanhuspalvelulakia ei pitäisi ryhtyä
hajottamaan tässä vaiheessa. Laki on ollut voimassa vasta hyvin lyhyen aikaa. On
vaarana, että ikääntyneiden elinolosuhteiden hyväksi tehtävä työ pirstaloituu, kun
toimintaympäristössämme on samaan aikaan menossa suuri rakennemuutos.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
Tapani Mörttinen
EETU-PIOn puheenjohtaja 2014
jokela76@saunalahti.fi
0500 811 654

Marjo Palomäki
EETU-PIOn sihteeri 2014
marjo.palomaki@senioriliitto.fi
040 5521 702

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
koostuu seuraavista tahoista:

Eläkeliitto ry

puheenjohtaja Hannes Manninen
toiminnanjohtaja Jukka Salminen

Eläkeläiset ry

puheenjohtaja Kalevi Kivistö
toiminnanjohtaja Hannu Partanen

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

puheenjohtaja Matti Hellsten
toiminnanjohtaja Timo Kokko

Kansallinen senioriliitto ry

puheenjohtaja Tapani Mörttinen
toiminnanjohtaja Marjo Palomäki

Kristillinen Eläkeliitto ry

puheenjohtaja Ensio Koitto
toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

Svenska pensionärsförbundet rf

puheenjohtaja Ole Norrback
toiminnanjohtaja Berit Dahlin
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