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Kyseessä on Helsingin kaupungin vanhusneu-
voston hyväksymän asiakirjan allekirjoittama-
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Vanhusneuvostolta on pyydetty lausunto valtuutettu Seija Muurisen aloitteesta, 
jossa esitetään, että Helsingissä käynnistetään ikääntyneiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen hanke.  Aloitteen mukaan hanke on tarpeellinen, jotta ikäänty-
neiden arvokas ja turvallinen elämä varmistetaan nykyistä systemaattisemmin. 
 
Vanhusneuvosto toteaa, että aloitteessa esiin nostettu asia on tärkeä. Ikääntynei-
den hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvä toiminta on tarpeellista ja sitä 
pitää Helsingissä tehdä entistä systemaattisemmin, aivan kuten aloitteessa tode-
taan. Varsinaisia uusia hankkeita tai suunnitelmia ei tarvitse käynnistää, vaan on 
tehostettava nykyisten ohjelmien koordinointia ja sisäistä viestintää, jotta niistä saa-
daan enemmän irti.  
 
Helsingissä on meneillään kaikkia kaupunkilaisia koskevan hyvinvointisuunnitelman 
valmistelu. Sen yhtenä osa-alueena valmistellaan myös Stadin ikäohjelmaa, joka on 
ns. vanhuspalvelulain mukainen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma. Ikäohjelman 
valmistelu on edennyt syksyn 2018 aikana. Lain tarkoittama hyvinvointisuunnitelma 
kattaa osittain samoja asioita kuin aloitteessa esitetään. Muitakin ikääntyneiden hy-
vinvointiin tähtääviä uusia hankkeita on, esimerkiksi kaupungin liikkumisohjelman 
alatyöryhmä, jossa keskitytään erityisesti ikääntyneisiin. Lisäksi ns. Liikkuvat-ver-
kosto tekee arvokasta työtä ikääntyneiden hyvinvoinnin tueksi. 
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Vanhusneuvostolla ei ole vielä tietoa siitä, millainen ikäohjelmasta on tulossa. Val-
mistelusta on kuitenkin kantautunut huolestuttava tieto, että ohjelmaan aiotaan si-
sällyttää ainoastaan toimialojen taloussuunnitelmissa jo ennestään olevia asioita.  
Tällainen ohjelma ei tuota asukkaille mitään lisäarvoa, eikä täytä laissa sille asettuja 
tavoitteita. Vanhusneuvosto viittaa 19.12.2018 julkaisemaansa kannanottoon ”Sta-
din ikäohjelmaa täydennettävä”, jossa todetaan tärkeimmät muutostarpeet.   
 
Vanhusneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että ikäohjelman toimenpideosuutta vahvis-
tetaan, toimenpiteille varataan riittävät resurssit ja ohjelman velvoittavuutta lisätään. 
Toimeenpanon tueksi tarvitaan aloitteessa esitetyn mukainen järjestely. Ohjelmaa 
tulee esitellä asukkaille niin, että viestintä tällä kertaa saavuttaa ikääntyneet henki-
löt, jotka eivät seuraa sähköisiä kanavia. Asukkaiden tulee voida osallistua myös 
ohjelman seurantaan ja arviointiin. 
 
Helsinkiläisten ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta tärkeän palvelukeskustoimin-
nan jatkuvuus turvattava siinäkin tapauksessa, että maan hallituksen ajama ns. 
sote-maakuntahanke toteutuu nyt esillä olevassa muodossa. 
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