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Toimenpidealoite sisäisen turvallisuuden strategian päivittämisestä ikääntyneiden turvallisuuteen liittyvien teemojen osalta
Eduskunnalle
Valtioneuvosto asetti 3.11.2011 hankkeen laatimaan sisäisen turvallisuuden ohjelma vuosille
2012—2015. Hallitusohjelman tavoitteena oli, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Sisäisen
turvallisuuden ohjelman sisältö muodostui arjen turvallisuuden ongelmien ennaltaehkäisystä ja
ratkaisuista.
Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu sisäistä turvallisuutta koskeva linjaus, että Suomi on
maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii
myös vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä selonteon sisäisen turvallisuuden tilasta, jonka
pohjalta käynnistyy sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu. (Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, sivu 36)
Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti. Vuoteen 2060 mennessä yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan Suomessa kasvavan nykyisestä lähes miljoonasta 1,79 miljoonaan. Yhä useampi
ikääntynyt asuu mahdollisimman pitkään omassa kodissaan erilaisten kotiin vietävien palvelujen
turvin. Parhaaksi paikaksi asua, elää ja olla mielletty koti ja sen ympäristö saattavat kuitenkin lisätä ikääntyneen turvattomuutta sekä sen tunnetta.
Turvallisempi huominen, Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012—2015 käsittelee kotona ja hoito- ja huoltolaitoksissa asuvien turvallisuutta nostaen esiin muutamia tärkeiksi havaittuja asiakohtia. Ohjelmassa nostetaan esiin kotona tapahtuvat putoamis- ja kaatumistapaturmat sekä
ikääntyneiden alkoholinkäyttö. Hoiva- ja huoltolaitosten osalta esiin nostetaan laitosten automaattinen palosammutusjärjestelmä.
Ohjelmassa ei oteta kantaa ikääntyneiden kohtaamaan rikollisuuteen, joka on kuitenkin Suomessa jo osa ikääntyneen arkipäivää. Poliisiammattikorkeakoulun tilastoista saatujen lukujen mukaan varkauksien ja törkeiden varkauksien kohteiksi joutuneiden ikääntyneiden määrä on kasvanut viidessä vuodessa noin viidenneksen. Viikoittain saamme lukea myös lehdistön kertomana tapauksista, joissa ikääntyneeltä on varastettu omaisuutta tai rahaa. Myös ikääntyneiden omissa kodeissaan kohtaamat varkaudet ovat olleet runsaasti esillä viime vuosina.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
Valmis
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että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja huomioi sisäisen turvallisuuden selonteon pohjalta
käynnistettävässä sisäisen turvallisuuden strategian valmistelussa ikääntyneiden kohtaamaa turvattomuutta laaja-alaisesti liittäen strategiaan erilaisia ennalta ehkäiseviä toimia,
jotta voidaan parantaa ikääntyneiden turvallisuutta ja sen tunnetta. Strategiassa tulee
huomioida myös ikääntyneiden kohtaama rikollisuus tämän päivän Suomessa.
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