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Kansallinen senioriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen
määräaikaistarkastelun (UPR) Suomen neljännestä kansallisesta raportista.
Toteamme lausunnossamme seuraavaa:
•

Olemme tyytyväisiä siitä, että raportissa on mainittu hallituksen toimenpiteet koskien
vanhuspalveluita ja vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen.

•

Koskien edellisten suositusten täytäntöönpanoa haluamme kiinnittää huomiota syrjinnän vastaisiin
toimiin, jotka ovat mielestämme riittämättömät ikäihmisten osalta.
Tutkimusten mukaan ikäsyrjintä on yleisin syrjinnän muoto. Kysymyksessä on osattomuus tai syrjintää,
joka vähentää ikääntyvien ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Yksi räikeimpiä ohittamisen muotoja ovat
kyselytutkimukset, joiden korkein ikäraja on 79 vuotta, joissakin jopa 65 vuotta.
Yksi yhteiskunnallisista trendeistä, jossa ikääntyneiden äänen tulee kuulua entistä vahvemmin, on
digitalisoituminen. Kansallinen senioriliitto tukee vanhusasiavaltuutettu Päivi Topon näkemystä siitä,
että digipalvelujen kehittäminen ilman tukipalveluja tai vaihtoehtoisia palvelumuotoja on yksi
ikäsyrjinnän ilmenemismuoto. Ikäihmisten on pystyttävä asioimaan kaikissa palveluissa digitaidoista
riippumatta. Tarvittaessa tämä on turvattava lailla yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseksi.
Suomessa ei toistaiseksi olla ymmärretty sitä yhteiskunnallista muutosta, jonka elämän pidentyminen
loppupäästä aiheuttaa. Vuonna 2030 joka viides suomalainen on 70-vuotias tai sitä vanhempi, vuonna
2060 joka neljäs. Suhteellisesti entinen kasvavat vanhimmat ikäryhmät. Senioriliiton mielestä on
käsittämätöntä, ettei väestön ikääntymisen tuomaan muutokseen osata varautua riittävästi.

•

Saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä toimenpiteissä ei ymmärretä riittävällä tasolla sitä,
että ne eivät palvele vain henkilöitä, joilla on vamma, vaan myös ikääntyneitä.

•

Lähisuhdeväkivallan kohdalla haluamme nostaa myös esille sellaisen vanhuksiin kohdistuvan
väkivaltaisen käytöksen, jonka aiheuttaja on oma perheenjäsen.

•

Haluamme myös kiinnittää huomiota eläkkeelle jäämässä olevien tai jo eläköityneiden henkilöiden
haluun jatkaa työelämässä. Elokuussa 2021 Innolinkilla teettämässämme tutkimuksessa selviää, että
osa- tai kokopäiväisesti työssä olevista 72 prosenttia voisi harkita ansiotyössä käymistä eläkkeelle
jäätyään. Moni myös tekisi mielellään työtä turvatakseen toimeentulonsa eläkkeellä. Tällä hetkellä
yhteiskunnan asenteet eivät suhtaudu ikääntyneiden työllistämiseen tai työssä jatkamiseen
myönteisesti. Myös tässä haluamme nostaa esille väestön ikääntymisen ja hyvin pian tapahtuvan
huoltosuhteen muutoksen, jonka seurauksiin ikääntyneiden työllistäminen toisi osaltaan helpotusta.
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