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Aldreomsorgpi svenska iir viktig {iir mAnga iildre i Helsingfors och ocksi en grundlagstryggad

r?ittighet. Tlviin hiinder det ofta siviil inom akutvArden, lingvirden, serviceboendet som inom
hemvirden att svensksprakiga iildre i utsatta situationer och ndd inte far vArd ocvh hjalp pA sitt
modersmil.

Orsakema till problemen 5r m6nga. Det kan svArt att hitta personal inom stadens egens organisation.

Det kan vara svirt at rekrytera personal ffjr den svenska iildreomsorgen. Det kan vara svirt eller
omdjligt att trygga den svenska vdrden genom kdptjenster.

En grundliiggande ftirutsattning fttr att problemen skall gA att l6sa iir aft staden har en klar bild av
behoven. Den ltirutsiittningen uppfrlls inte idag. Det har wartom visat sej svArt ocksi fiir
fullmiiktigeledamdter att fran socialverket fi aktuell information om verkets beddmning av

vArdbehovet. Saken blir inrc bafire av att vi frin flera hill har latt hdra att aldre som ber att fA
registrera sej som svenskprikiga registrerats som finsksprAkiga och att iildre som bett att fi vird och
stdd pA svenska fltt vird pi finska. Staden miste ta till kraftitgiirder fiir att trygga vdrdbehovet pi
svenska. Som ett fiirsta steg meste stadens vilja och fiirmaga att kartliigga och ftlja med
vardbehovet tryggas.

Vi ftirutsdtter diirftir att stadsstyrelsen vidtar de atgarder som behtivs fiir ftiljande:

1. att staden skall fl korrekt, kontinuerligt uppdaterad information om behovet av iildreomsorg pi
svenska;

2. att det blir liitt ftir de iildre och deras anhdriga att ft tillgang till de uppgifter om deras sprik och
vardbehov som stadenf grundar sin behovsbedOmning pi och att vid behov korrigera dessa, t.ex.
genom att staden upprattar en telefontjiinst ftir 2indamAlet.
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      Käännös 

 

Valtuustoaloite 28.11.2012 

Thomas Wallgrenin ym. aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta 

Ruotsinkieliset vanhuspalvelut ovat tärkeä asia monelle helsinkiläiselle vanhukselle ja myös 

perustuslaissa turvattu oikeus. Valitettavasti niin ensihoidossa, pitkäaikaishoidossa, 

palveluasumisessa kuin kotihoidossa käy usein niin, että heikossa asemassa tai hädässä olevat 

ruotsinkieliset vanhukset eivät saa hoitoa tai apua omalla äidinkielellään. 

Ongelmiin on monia syitä. Henkilöstön löytäminen kaupungin oman organisaation sisältä voi 

olla vaikeaa. Henkilöstön rekrytoiminen ruotsinkielisiin vanhuspalveluihin voi olla vaikeaa. 

Ruotsinkielisen hoidon turvaaminen ostopalveluin voi olla vaikeaa tai mahdotonta. 

Perustavanlaatuinen edellytys, jotta ongelmat voitaisiin ratkaista, on että kaupungilla on selvä 

käsitys tarpeista. Tällä hetkellä tämä edellytys ei täyty. Päinvastoin on osoittautunut, että myös 

kaupunginvaltuutettujen on ollut vaikea saada sosiaalivirastosta ajankohtaisia tietoja viraston 

arvioimasta hoitotarpeesta. Asiaa ei paranna se, että olemme usealta taholta saaneet kuulla 

että vanhuksia, jotka pyytävät saada tulla rekisteröidyiksi ruotsinkielisiksi, rekisteröidään 

suomenkielisiksi ja että on vanhuksia, jotka ovat pyytäneet tukea ja hoitoa ruotsiksi, mutta ovat 

saaneet hoitoa suomeksi. Kaupungin täytyy ryhtyä voimakeinoihin, jotta ruotsinkielisen hoidon 

tarve voidaan turvata. Ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan kaupungin tahto ja kyky 

kartoittaa ja seurata hoidon tarvetta täytyy turvata. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme siksi, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin: 

1. jotta kaupunki saisi oikeita, jatkuvasti päivittyviä tietoja ruotsinkielisten vanhuspalveluiden 

tarpeista; 

2. jotta vanhusten ja heidän omaisten olisi helppo saada tietoa heidän kielestään ja hoidon 

tarpeesta, jolle kaupunki perustaa tarvearvionsa ja tarpeen vaatiessa oikaista tietoja, 

esimerkiksi niin, että kaupunki perustaa tarkoitusta varten puhelinpalvelun. 


