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Helsingin vanhusneuvosto kannattaa ehdotusta vanhusasiamiehen vakanssin perusta-
misesta vanhusneuvoston yhteyteen. 
 
Helsingissä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1997 lähtien. Sen toiminta tuli laki-
sääteiseksi 1.7.2013 voimaan tulleen ns. vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) myötä. Van-
husneuvoston asema on todettu myös vuoden 2015 kuntalaissa. 
 
Vanhusneuvoston tarkoituksena on varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai-
kutusmahdollisuudet Helsingin kaupungissa. Neuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. 
 
Lakisääteisyyden myötä vanhusneuvoston tehtävät ja vastuualue ovat huomattavasti 
laajentuneet. Vanhusneuvosto 

1. toimii Helsingin kaupungin sekä sen alueella olevien vanhus- ja eläkeläisjärjes-
töjen yhteistyöelimenä, 

2. vaikuttaa ja osallistua Helsingin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
3. vaikuttaa kaupungin poliittiseen päätöksentekoon asioissa, joilla on merkitystä 

kaupungin ikääntyneelle väestölle, 
4. tuo esiin ikääntyneiden näkemyksiä heidän elinoloihinsa ja palveluihinsa liitty-

vissä asioissa, 
5. seuraa ja arvioi ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä itsenäiseen suo-

riutumiseen liittyviä palveluja, 
6. vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja asenteisiin ikääntyvää väestöä ja heidän 

palvelujaan ja elinolosuhteitaan kohtaan, 
7. osallistuu kaupungin ikääntyneen väestön tukemista koskevan lakisääteisen 

suunnitelman valmisteluun, kehittämiseen ja arviointiin. 
8. ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ajankohtaisista asioista, 
9. pitää yleisötilaisuuksia, myös yhdessä vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen pääkau-

punkiseudun muiden vanhusneuvostojen kanssa ja 
10. tiedottaa toiminnastaan järjestöille ja kuntalaisille. 
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Vanhusneuvosto on aktiivinen ja ottaa kantaa vanhusväestöä koskeviin asioihin, tekee 
parannusehdotuksia ja puuttuu epäkohtiin yleisellä tasolla mahdollisuuksiensa mukaan. 
Neuvostolla on yksi kokous kuukaudessa ja työvaliokunnalla samoin. Resurssina on osa-
aikainen sihteeri.  
 
Helsinkiläiset ikäihmiset ottavat ongelmissaan usein yhteyttä vanhusneuvoston jäseniin 
ja sihteeriin, kysyen neuvoja ja mielipiteitä. Neuvostolta pyydetään myös toimenpiteitä 
näiden yksittäisten asioiden ratkaisemiseksi. Nykyisellä organisoinnilla ja resursseilla 
vanhusneuvosto kuitenkaan voi ratkoa tai selvittää yksittäisten ihmisten asioita, eikä se 
ole neuvoston tehtäväkään. 
 
Kuten aloitteessa todetaan, kaupungilla on voimakas pyrkimys kotona asumisen edistä-
miseen ja palvelujärjestelmä on suurten haasteiden ja muutosten edessä. Palvelut ovat 
osittain hajanaisia ja niiden löytäminen edellyttää entistä useammin tietotekniikan 
käyttötaitoja.  
 
Aloitteessa esitetty vanhusneuvoston ja vanhusasiamiehen yhteistyömalli ja työnjako 
on hyvä ja perusteltu.  
 
Vanhusneuvosto tarjoaa asiantuntemustaan vanhusasiamiehen tehtävän ja järjestely-
jen suunnitteluun. 
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