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21 Valtuutettu Seija Muurinen: 
 
Ikääntymispoliittinen strategia 

 
”Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 
loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä on oh-
jannut Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosille 2009–2012. Sen 
mukaan palvelujen rakennetta kevennetään lisäämällä palveluasumis-
paikkoja ja kotihoitoa, pilotoimalla ikääntyvien yhteisöllisiä asumisrat-
kaisuja, tukemalla omaishoitoa sekä vähentämällä laitoshoitoa. Henki-
löstömitoitus aiotaan kehittää valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. 
Kaikki nämä ovat hyviä ja oikeansuuntaisia tavoitteita. Linjaukset ovat 
kuitenkin liian yleisluoteisia, jotta niiden avulla voitaisiin varmistaa iäk-
käiden palvelujen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, 
varsinkin kun iäkkäiden palvelujen järjestämiselle on tulevina vuosina 
isoja haasteita.  
 
Kansallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus edellyttää, että kunnil-
la on valtuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia, jonka toi-
meenpano on kytketty kunnan talousarvioon. Strategia on suosituksen 
mukaan laadittava yhdessä kaikkien kunnan hallintokuntien ja toimijoi-
den (järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat) kesken. Kun-
nan asukkaiden tarpeet ja voimavarat sekä niiden ennakointi ovat stra-
tegian lähtökohta. Strategian tavoitteet voidaan konkretisoida erillises-
sä toimeenpano-ohjelmassa. 
 
Kysyn mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä vastatak-
seen väestön ikääntymiseen ja siihen liittyvään vaikeaa tai keskivaike-
aa muistisairautta sairastavien määrän ja osuuden kasvuun, ammatti-
taitoisen hoitohenkilöstön saatavuuden heikkenemiseen sekä ikäihmis-
ten muuttuvin tarpeisiin ja toiveisiin? Eivätkö nämä ole kaupungin ta-
loudenkin kannalta sellaisia haasteita, joihin kaupungin kannattaisi vas-
tata ennakoiden laatimalla erillinen, yksityiskohtainen ikääntymispoliitti-
nen strategia toimeenpano- ja seurantasuunnitelmineen?” (Stj) 
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VASTAUS VT SEIJA MUURISEN KYSYMYKSEEN NRO 21/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sosiaali- ja terveystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa: 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ikäihmisten 
hoitoa ja palveluja koskevan uusitun laatusuosituksen vuonna 2008. 
Ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä laatusuosituksella on tärkeä 
tehtävänsä informaatio-ohjauksen välineenä. Laatusuosituksessa tode-
taan mm., että ikääntymispoliittisen strategian linjaukset sisällytetään 
kuntastrategiaan ja muihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen oh-
jelmiin. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 Helsingin strategiaohjelman 
vuosille 2009 - 2012 ja sitä toteutetaan tulevien talousarviovuosien ai-
kana. Monien erillisohjelmien, kuten vanhuspalveluohjelman, tavoitteita 
on näin saatettu kokonaisstrategian alle. Ikääntyneitä koskevat linjauk-
set sisältyvät strategiaohjelman kohtaan ”Ikääntyvien asukkaiden toi-
mintakyvyn säilymistä edistetään”. Strategiaohjelman liitteeseen val-
tuustokaudella laadittavista toimintaohjelmista ei katsottu olevan tarvet-
ta sisällyttää ikäpoliittista ohjelmaa, koska linjaukset ilmenevät itse stra-
tegiasta. 
 
Kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksyessään hyväksyy toiminnalli-
set tavoitteet ja antaa niille voimavarat. Toiminnan ja talouden seuran-
taraportti viedään valtuustolle tiedoksi neljä kertaa vuodessa. Virasto-
jen toimintakertomukset tarjoavat tietoja virastojen kertomusvuoden 
toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henki-
löstöstä sekä organisaatiosta.  
 
Strategiset linjaukset ohjaavat koko kaupungin toimintaa myös ikäpoliit-
tisista näkökohdista. Tulevaisuudessa linjauksia voidaan haluttaessa 
laajentaa koskeman terveys- ja sosiaalitoimien lisäksi myös esimerkiksi 
liikunta- ja kulttuuritointa. Suuntaviivoja laadittaessa otetaan huomioon 
valtakunnallisen laatusuosituksen linjaukset.  

 
Terveyskeskus ja sosiaalivirasto tekevät tiivistä yhteistyötä vanhusten 
hyvinvoinnin ja hoidon kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toimintaa 
ohjaavat virastojen omat strategiat ja toimintasuunnitelmat. Yhteisiin 
kehittämishankkeisiin otetaan mukaan myös muita hallintokuntia, jär-
jestöjä ja seurakunnat.  
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