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Oheismateriaali
1. Eksoten hallituksen päätös 17.3.2021 § 56 Etelä-Karjalan
suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021-2025,
Ikäystävällinen Etelä-Karjala hyväksymisestä

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 5 §:n mukaan
kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. lkäpoliittinen ohjelma/suunnitelma on laadittava
valtuustokausittain ja arvioitava vuosittain. Sosiaali- ja
terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat laatineet uuden
laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020-2023 (STM, 2020) sekä poikkihallinnollisen
lkäohjelman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseksi (STM,
2020). Etelä-Karjalan suunnitelma pohjautuu olemassa olevan
lainsäädännön ja suosituksien lisäksi Eksoten strategiaan vuosille
2019-2023 ja visioon "Toimintakykyisenä kotona, työssä ja
arjessa" sekä toimintakyky-, digitalisaatio- ja
työhyvinvointiohjelmiin.
Etelä-Karjalan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
2021-2025, on jatkoa vuosille 2016-2020 laaditulle suunnitelmalle.
Ohjelma on esityslistan oheismateriaalina. Suunnitelman
päivittäminen aloitettiin 2020. Suunnitelma on tehty yhteistyössä
Eksoten, Etelä-Karjalan alueen vanhusneuvostojen sekä kuntien,
järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajien kanssa. Suunnitelma

sisältää arviointia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta ja
tavoitteiden määrittelyä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja
omatoimisuuden edistämiseksi ja tukemiseksi sekä palvelujen
kehittämiseksi.
Ohjelmaa varten taustatietoa kerättiin Järjestöjen
tulevaisuuspäiviltä ja Järjestöyhteistyön voima ja maakunnallinen
ikäpoliittinen ohjelma - seminaarilla 2019. Järjestötapaaminen
toteutettiin yhteistyössä Eksoten, Järjestö 2.0 hankkeen ja EteläKarjalan liiton kanssa. Poikkeusvuonna 2020 toimijoiden välinen
yhteydenpito lkäpoliittisen ohjelman viimeistelemiseksi toteutui
pääosin sähköpostein. Seuraavaa lkäpoliittisen ohjelman
päivitystä varten tulee asettaa edustuksellinen monitoimijainen
poikkihallinnollinen ikäohjelmaryhmä, joka kokoontuu
säännöllisesti ja ennalta sovitusti.
Suunnitelman hyväksyy Eksoten hallitus, minkä jälkeen
suunnitelma lähetetään Etelä-Karjalan kuntien käyttöön. Kunnat
voivat täydentää suunnitelmaa muiden hallintokuntien ja
yhteistyökumppaneiden osalta osana kuntien strategiaa sekä
talous- ja toimintasuunnitelmaa. Alkuvuonna 2021 on käynnistynyt
lkäystävällinen Etelä-Karjala - hanke, jonka avulla kehitetään
maakuntaan ikäystävällinen toimijaverkosto ja
johtamisjärjestelmä, jolla koordinoidaan maakunnan ikäihmisten
ennaltaehkäisevää toimintaa, kootaan eri toimijoita
yhteen ja lisätään yhteistyötä. Lisäksi on käynnissä
lkäystävällinen asuminen -hanke, jonka avulla lisätään taajaman
ikä- ja muistiystävällisyyttä ja tuetaan käynnissä olevaa asumisen
rakennemuutosta. Pilottikohteena on Savitaipale. Hanketta
rahoitta ympäristöministeriö. Toimijoina Eksote yhdessä aktiivisen
toimijaverkoston kanssa.
lkäpoliittisen ohjelman tavoitteiden toimeenpanon tueksi laaditaan
edellä mainittujen hankkeiden kanssa toimeenpano-ohjelma,
jossa on määritelty eri toimijoiden roolit ja vastuut.
Monitoimijaiseen poikkihallinnolliseen ikäohjelmaryhmään ja
toimeenpano-ohjelman tueksi pyydetään edustajia. Edustajat
pyydetään kuntien eri toimialoilta {esim. liikunta, tekniikka,
kulttuuri ja sivistystoimi), vanhusneuvostoista, järjestöistä ja
vapaaehtoisista, yksityisiltä palveluntuottajilta ja oppilaitoksista.
Eksote toimii työryhmän koollekutsujana. Tavoitteiden
toteutumisesta pyydetään arviota vanhusneuvostoista vuosittain.
Palveluiden laatua seurataan myös eri menetelmiä/mittareita
hyödyntäen. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan
Hyvinvointikertomuksen yhteydessä.

Eksote on pyytänyt kuntia nimeämään viranhaltija ja
vanhusneuvoston edustajat Ikäystävällinen Etelä-Karjala hankkeen verkostojohtamisen koulutukseen ja maakunnalliseen
Ikäverkostoon. Nimeämispyyntö käsitellään kaupungin toimialojen
ohjausryhmässä. Nimetyt viranhaltijat vastaavat kaupungin
näkökulmien esille tuomisesta Ikäpoliittisen ohjelman
toimeenpanon tueksi laadittavan toimeenpano-ohjelman ja
kaupungin oman toimeenpano-ohjelman laatimisessa sekä sen
toteuttamisesta yhteistyössä kaupungin vanhusneuvoston kanssa
Ikäystävällinen Etelä-Karjala hankkeen puitteissa. (TS)
Esittelijän ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Etelä-Karjalan maakunnan
ikäpoliittisen ohjelman Ikäystävällinen Etelä-Karjala. Ohjelma
saatetaan toimialoille tiedoksi ja toimeenpantavaksi. Ikäpoliittisen
ohjelman tueksi laadittava toimeenpano-ohjelma tuodaan
kaupunginhallituksen käsittelyyn myöhemmin.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Eksote
Vanhusneuvosto
Esteettömyystyöryhmä
Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimiala
Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimiala

