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Vastaus valtuutettu Terhi Koulumiehen kysymykseen eläkeläisten ja
yksinäisten vanhusten toimeentulo-ongelmista

HEL 2012-006743 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Terhi Koulumies kysyy onko kaupunki havainnut toimeentu-
lo-ongelmien lisääntymistä pienituloisten eläkeläisten ja yksinäisten
vanhusten keskuudessa sekä miten heidän tarvitsemansa apu voitai-
siin varmistaa.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaaliviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Helsingissä yli 65-vuotiaiden toimeentulotuen asiakkaiden määrä on
pieni. Vuonna 2011 toimeentulotukea sai 2363 yli 65-vuotiasta, mikä on
5,7 % kaikista toimeentulotuen saajista.

Takuueläkeuudistuksen tultua voimaan 1.3.2011 monella eläkeläisellä
päättyi oikeus toimeentulotukena myönnettäviin julkisiin terveydenhuol-
lon menoihin. Tämä oli ennakoitavissa, koska uudistus liittyy yleiseen
pyrkimykseen korottaa ensisijaisia etuuksia, jotta kansalaisten ei tarvit-
se turvautua viimesijaiseen sosiaaliturvan muotoon, toimeentulotukeen.
Uudistus on ollut vaikuttamassa siihen, että vanhukset ottavat aiempaa
harvemmin yhteyttä sosiaalitoimeen taloudellisissa asioissa. Näin ollen
mahdollisuudet havainnoida vanhusten taloudellisia tilanteita ovat hei-
kentyneet. Kaikki ikäihmiset eivät ole vanhusten palvelujen sosiaali- ja
lähityön asiakkaita, joten tieto ei välity myöskään heidän kauttaan.

Kotihoidon työntekijät tapaavat työssään vanhukset, joille palvelut tuo-
daan kotiin. Palveluita ovat kotisairaanhoito ja kotipalvelu tukipalvelui-
neen. Tukipalveluihin kuuluu myös ateriapalvelu, joka voidaan toteuttaa
kotiin tuotuina valmiina kuumina ja kylminä aterioina tai Menumat-
ateria-automaatin aterioina. Aterioiden ottoa automaatista voidaan
säädellä siten, että saman vuorokauden aikana ei ole mahdollista syö-
dä lukuisia aterioita. Menumat on samanhintainen kuin perinteinen ate-
riapalvelu. Kotihoidon maksujen määrittelyssä ja toimeentulotuen mää-
rää laskettaessa käytetään erilaista tulopohjaa. Tästä syystä kotihoidon
työntekijän on vaikea saada käsitystä vanhuksen kokonaistaloudelli-
sesta tilanteesta, ja tieto mahdollisesta taloudellisesta tiukkuudesta ei
välity sosiaalitoimen työntekijälle.

Vanhusten taloudellisen ahdingon pimentoon jääminen on varteenotet-
tava uhka. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen antaa luontevan ti-
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laisuuden tiivistää kotihoidon ja toimeentulotuen työntekijöiden asia-
kaskohtaista yhteistyötä.
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