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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen kysymykseen vanhuspalvelulain
toteuttamisesta

HEL 2013-011350 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Yrjö Hakanen kysyy mihin toimiin kaupunginhallitus on ryh-
tynyt vanhuspalvelulain toteuttamiseksi, milloin laissa edellytetty suun-
nitelma tuodaan valtuuston käsittelyyn ja miten kaupunki tiedottaa
ikääntyneille heidän oikeudestaan palveluntarpeen arvioon ja palvelu-
suunnitelmaan.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaali- ja terveysvirastolta saatuihin tietoihin viitaten, että vuo-
den 2013 talousarviossa on sosiaali- ja terveysvirastoa kehotettu
30.6.2013 mennessä tekemään selvitys vanhuspalvelulain vaikutuksis-
ta kaupungin vanhusten hoiva- ja hoitopalveluihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 18.6.2013 antanut
kaupunginhallitukselle perusteellisen selvityksen lain voimaantuloon
varautumisesta. Kaupunginhallitus on merkinnyt selvityksen tiedoksi il-
takoulussaan 2.9.2013.

Sosiaali- ja terveysvirasto tulee laatimaan suunnitelman yhteistyössä
muiden hallintokuntien kanssa vuoden 2014 aikana. Lisäksi laki koros-
taa vanhusneuvoston aktiivista roolia edellyttäessään vanhusneuvos-
ton mukaan ottamista suunnitelman valmisteluun. Iäkkäiden osallisuut-
ta suunnitelman valmistelussa varmistetaan myös muun muassa asu-
kasraatien ja alueellisten asukastilaisuuksien tarjoamilla keskustelufoo-
rumeilla. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on kaupunki-
tasoinen.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymässä
strategiaohjelmassa vuosille 2013-2016 esitetään kaupungin keskeiset
tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuusto-
kaudelle. Ikääntyvien palveluista oma strategiaohjelmaan sisällytetty
oma kokonaisuus.

Strategiaohjelmaa täydentäviä toimintaohjelmia ja muita suunnitelmia
ei erikseen tuoda valtuuston hyväksyttäväksi. Toimenpiteet sisällyte-
tään talousarvioihin talousarviokäsittelyn yhteydessä lautakunnissa,
kaupunginhallituksissa ja kaupunginvaltuustossa vastaavasti kuten
esimerkiksi ns. Lasu toimintaohjelma, jonka lastensuojelulain mukaisen
suunnitelman linjaukset sisältyvät strategiaohjelmaan.
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Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma eivät ole lainsäädännöl-
lisesti uusia asioita. Ne on kirjattu jo sosiaalihuoltolakiin (40 a §) ja la-
kiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (7 §). Kuntalai-
sille ja asiakkaille tiedottamista sosiaalipalveluista puolestaan on oh-
jannut sosiaalihuoltolain 13 §.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-
li- ja terveyspalveluista annetun lain eli ns. vanhuspalvelulain
(980/2012) 12 §:n mukaan neuvontapalveluihin liittyy velvoite ohjauk-
sesta ja neuvonnasta. Edellä mainitun lain 13 §:n mukaan ohjausta on
tarpeen mukaan sisällytettävä kaikkiin iäkkäille henkilöille järjestettäviin
sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Helsinki on huolehtinut palveluista tiedottamisesta iäkkäille kuntalaisille
jo ennen vanhuspalvelulain voimaan astumista aikaisemman lainsää-
dännön mukaisesti.

Helsingissä on toteutettu ikääntyneen väestön neuvontapalveluna hy-
vinvointia edistäviä kotikäyntejä (Heko-käyntejä) jo vuodesta 2006 al-
kaen. Käynnin tavoitteena on arvioida kotona selviytymistä ja avuntar-
vetta sekä tiedottaa palveluista. Heko-käyntejä tarjotaan tällä hetkellä
75 vuotta täyttäville helsinkiläisille, jotka eivät vielä ole kotihoidon tai
muiden palvelujen piirissä, ja vuoden 2012 alusta Heko-käyntejä on tar-
jottu myös 85 vuotta täyttäville.

Heko-käynnin mahdollisuudesta kertovan kirjeen liitteenä lähetetään
alueellinen ikäihmisten palveluopas. Myös alueelliset, ryhmämuotoiset
tiedotus- ja neuvontatilaisuudet käynnistyvät syksyn 2013 aikana.
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