Eurooppalainen vuosi 2012: Välietappi matkalla kohti parempia
olosuhteita aktiiviselle ikääntymiselle Suomessa
Bryssel, 21 joulukuuta 2012. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen
solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 on pyrkinyt lisäämään tietoisuutta
tästä aiheesta sekä tukemaan toimenpiteitä, jotka tarjoavat vanhuksille enemmän ja
parempia mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja itsenäisenä. Teemavuoden tavoitteena oli
myös lisätä aitoa kaksisuuntaista solidaarisuutta sukupolvien välillä.
László Andor, EU:n työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava komissaari, antoi
henkilökohtaisen arvionsa teemavuodesta päätöskonferenssissa Kyproksen Nikosiassa
10. joulukuuta: "Vuosi on onnistunut muuttamaan mielikuvamme ikääntyneistä ihmisistä
sekä heidän panoksestaan taloudelle ja yhteiskunnalle. Ennen näimme ikääntyvien
ihmisten lukumäärän kasvun ongelmana, mutta nyt voimme nähdä heidät osana
ratkaisua. Teemavuosi on muuttanut sen, miten ihmiset puhuvat ikääntymisestä ja se on
tehnyt aktiivisen ikääntymisen käsitteen tunnetuksi monissa maissa. Se on innostanut
suurta joukkoa eri sidosryhmiä sekä yksilöitä, nuoria ja vanhoja, ryhtymään
toimenpiteisiin. Se on synnyttänyt tuhansia uusia aloitteita ja tapahtumia koko Euroopan,
kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla. Se on myös antanut painoarvoa
tietyille poliittisille aloitteille."
Teemavuosi on saanut Suomessakin viranomaiset, kaupungit sekä vanhus- ja
kansalaisjärjestöt liikekannalle. Satoja aloitteita on tehty ja tapahtumia järjestetty.
Näihin kuului teemavuoden avajaiskonferenssi, Generations@school-projektiin liittyvät
tapahtumat, Eurooppalainen vuosi 2012 -palkintojenjako, Seniorforce Day -tapahtuma ja
päätöskonferenssi Helsingissä joulukuun 12. päivä. Generations@school-projekti toi
vanhukset luokkahuoneisiin, joissa he yhdessä nuorten kanssa miettivät, miten rakentaa
parempi yhteiskunta niin vanhoille kuin nuorillekin. Eurooppalainen vuosi 2012 palkintojenjaossa juhlistettiin yhdistyksiä ja yksilöitä, jotka edesauttavat aktiivista
ikääntymistä toimintansa avulla. Seniorforce Day -tapahtumassa etsittiin uusia tapoja
innostaa ikääntyneitä vapaaehtoistyöntekijöitä sekä hyödyntää heidän voimavarojaan.
Sari Artjoki, Euroopan komission Suomen edustustosta, tunnusti päätöskonferenssissa,
miten ylpeä hän oli, että hänen maansa "putsasi pöydän" Eurooppalainen vuosi 2012 palkintojenjaossa.
Suomalaiset
voittivat
kolme
seitsemästä
palkinnosta:
Generations@school-kilpailun, Tiedotuspalkinnon ikääntymisestä ja sukupolvien välisistä
suhteista audiovisuaalisessa sarjassa sekä Ikääntymisen huomioon ottavat elinympäristöt
-palkinnon. Lisäksi Artjoki sanoi: "Olen varma, että tämän vuoden jälkeen vanhukset
nähdään aktiivisena ja myönteisenä osana yhteiskuntaa."
Suomessa teemavuoden synnyttämää poliittista painoarvoa käytettiin lakialoitteen
aikaansaamiseksi. Tämän lakialoitteen tavoitteena on taata, että vanhukset saavat
tasavertaisesti hoitoa yksilöllisten tarpeidensa mukaan koko maan kattavista
korkealaatuisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Laissa tullaan muun muassa
määrittelemään paikallisten viranomaisten vastuualueet sekä takaamaan tarvittavien
palvelujen parempi saatavuus vanhuksille. Aloite jätettiin eduskunnalle 8. marraskuuta ja
se on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. heinäkuuta 2013. Laki tulee koskemaan
eläkeikäisiä kansalaisia sekä vanhuksia, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut
iän myötä sairauden puhkeamisen tai sen tilan pahenemisen seurauksena.

Suomessa myös käynnistettiin Vie vanhus ulos -kampanja lokakuun 4. päivä. Tämän
maanlaajuisen kampanjan tavoitteena on kannustaa mahdollisimman monia vanhuksia
lähtemään ulos kävelylle turvallisesti ja säännöllisesti talvikuukausien aikana. Kampanja
haastaa yksittäiset ihmiset ja järjestöt auttamaan vanhuksia pääsemään ulos sekä
jakamaan kävelykokemuksensa kampanjan verkkosivuilla. Jokainen voi osallistua ja
näyttää
huolensa
ja
arvostuksensa
kutsumalla
esimerkiksi
ikääntyneitä
perheenjäseniään, naapureita tai vaikka vanhainkodin asukkaita kävelylle.
Nyt on tärkeää rakentaa Eurooppalaisen vuoden saavutusten varaan ja jatkaa aktiivisen
ikääntymisen puolesta toimimista.
Tätä varten EU:n jäsenvaltiot ja komissio ovat kehittäneet aktiivisen ikääntymisen ja
sukupolvien
välisen
solidaarisuuden
pääperiaatteet,
joille EU:n
sosiaali- ja
terveysministerit antoivat tukensa 6. joulukuuta 2012. Näiden pääperiaatteiden tulisi
toimia kansallisille viranomaisille sekä muille sidosryhmille tarkistuslistana siitä, mitä on
tehtävä aktiivisen ikääntymisen tukemiseksi, ja niitä tulee soveltaa tilanteen mukaisesti.
Teemavuosi jättää perinnökseen myös aktiivisen ikääntymisen indeksin (AAI), joka
esiteltiin ensimmäisen kerran EU:n päätöskonferenssissa Nikosiassa. Ruotsi, Suomi ja
Tanska jäljessään Alankomaat, Irlanti ja Yhdistyneet kuningaskunnat muodostivat
indeksin kolmen kärjen vuonna 2012. Indeksi auttaa päätöksentekijöitä tunnistamaan
vanhusten haasteet ja hyödyntämättömän potentiaalin sekä tarkkailemaan kehitystä
aktiivisen ikääntymisen alueella. Indeksi kehitettiin EU:n komission, YK:n Euroopan
talouskomission sekä Wienissä sijaitsevan European Centre for Social Welfare Policy and
Research -tutkimuslaitoksen yhteisessä projektissa.
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News=yes
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http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=en
Eurostat brochure - Active ageing and solidarity between generations - a statistical
portrait of the European Union 2012: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EP11-001
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7005&langId=en
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