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Vastaus vt Terhi Koulumiehen kysymykseen vanhuspalvelujen vuo-
sittaisista määrärahoista 

HEL 2011-006729 T 02 02 02 

Kaupunginjohtajan vastaus 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 

Pääosa kaupungin tuottamista palveluista on tarkoitettu kaikille ikäryh-
mille eikä niistä voida eritellä vanhusten käyttämää osuutta. 

Pelkästään vanhuksille (65 vuotta täyttäneille) tarkoitettuja palveluja on 
sosiaalivirastossa vanhusten palvelujen vastuualueella sekä ruotsinkie-
listen sosiaalipalvelujen vanhustenpalveluyksikössä. Näiden menot 
vuonna 2011 ovat noin 280 milj. euroa ja ensi vuoden määräraha on 
noin 295 milj. euroa. 

Terveyskeskuksen kotihoidon palveluista yli 90 % kohdentuu vanhuksil-
le. Kotihoidon menot ovat tänä vuonna noin 104 milj. euroa, ja ensi 
vuoden budjetti on noin 108 milj. euroa, mikä sisältää 1,5 milj. e reaali-
sen lisäyksen 

Vanhukset ovat merkittävä useiden muidenkin sosiaaliviraston ja terve-
yskeskuksen palvelujen käyttäjätaho, mutta näiden osalta eri käyttäjä-
ryhmien kustannuksia ei tarkemmin eritellä. Vanhukset käyttävät huo-
mattavan osan mm. vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisis-
ta kuljetuspalveluista, kaupunginsairaalan palveluista, terveyskeskuk-
sen palveluista sekä HUS:lta ostettavista palveluista. 

Myös muilla virastoilla kuten liikuntavirastolla ja työväenopistolla on se-
nioreille suunnattua toimintaa. Mm. suomenkielinen työväenopisto te-
kee tiivistä yhteistyötä vanhusten palvelukeskusten kanssa kurssien 
suunnittelussa. 

Kaupunki ottaa vuonna 2012 käyttöön uuden taloushallinnon tietojär-
jestelmän, jonka tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi entistä 
ajantasaisempaa ja monipuolisempaa tietoa. Järjestelmään luodun pal-
veluluokituksen avulla virastoilta ja liikelaitoksilta edellytetään tarkem-
paa kustannusten kohdistamista ikäryhmäperusteisesti sekä mm. tuki-
palvelujen osalta. 
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Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 
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