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Vanhusneuvoston, apulaispormestarien ja toimialajohtajien tapaaminen 

 

Paikka ja aika:  
Kaupunginhallituksen istuntosali 15.5.2019 klo 17.00-18.40   

Osallistujat:   
Kutsuttuina apulaispormestarit Sanna Vesikansa, Nasima Razmyar ja Pia Pakari-
nen (17.00-17.30) ja sote-toimialan edustajana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
velujen johtaja Seija Meripaasi 

Vanhusneuvostosta puheenjohtaja Laura Varjokari, jäsenet Pirkko Telaranta, Olli 
Salin, Timo Auranen,  Erja Kauppinen, Pirjo-Liisa Kangasniemi, Toivo Tupin, 
Markus Löfström, Lala Sjöblom, Lena Lindberg, Mirja Arajärvi ja sihteeri Outi 
Paulig 

Kaupungin asiantuntijat vanhusneuvostossa Titta Reunanen, Satu Luomajoki, 
Pirjo Tujula sekä hyvinvoinnin ja terveyden ohjelman valmistelijana Stina Hög-
nabba ja Stadin ikäohjelman valmistelijana Anu Markkola 

 

1. Vanhusneuvoston osallistuminen Stadin ikäohjelman valmisteluun 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetul-
leeksi. Hän esitti apulaispormestareille ja toimialalajohtajille puheenvuoron Stadin 
ikäohjelman valmistelusta ja vanhusneuvoston osuudesta siinä. Puheenvuoro ja 
siihen liittyvät kysymykset oli lähetetty apulaispormestareille ja toimialalajohtajille 
etukäteen. 
 
Jokaisessa kunnassa pitää ns. vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
28.12.2012/980) 5§ mukaan olla suunnitelma siitä, miten ikääntyvien ihmisten 
elinoloja ja hyvinvointia tuetaan ja miten palvelut heille järjestetään.  Helsingissä 
suunnitelmaa ei ole ollut vuoden 2016 jälkeen, mihin vanhusneuvosto on puuttu-
nut. Suunnitelmaa ollaan nyt tekemässä ja se on nimeltään Stadin ikäohjelma, 
kuten myös vuoden 2015-2016 ohjelma. Saman lain 11 § mukaan vanhusneu-
vosto on otettava mukaan tämän suunnitelman valmisteluun. Se ei ole neuvoston 
näkemyksen mukaan ole aivan onnistunut ja siksi tämä on valittu tilaisuuden ai-
heeksi.  
 
Ikäohjelman koordinoinnista on vastannut kaupungin osallisuus ja neuvonta –yk-
sikkö. Vanhusneuvosto on tyytyväinen siihen, että kaikille vanhusneuvoston jäse-
nille on tarjottu mahdollisuus osallistua projektiryhmään ja heille on jaettu valmis-
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telumateriaalia. Yksittäisen maallikon osallistuminen virkamiesvetoiseen valmis-
teluun ei kuitenkaan ole helppoa. Valmisteluasiakirjat ovat olleet kielellisesti vai-
keasti ymmärrettäviä ja myös teknisesti hankalia. 
 
Osallisuus ja neuvonta –yksikön edustajat ovat esitelleet asiaa vanhusneuvoston 
kokouksissa aktiivisesti, joskin esittely on painottunut hyvinvointiohjelmaan ylei-
sellä tasolla. Käyty keskustelu on kirjattu kokousmuistioihin. Vanhusneuvosto on 
kuitenkin kokenut, että projektiryhmän ja vanhusneuvoston keskustelujen kautta 
ei ole voitu vaikuttaa ikäohjelman sisältöön.  
 
Vanhusneuvosto on tietoinen siitä, että ikäohjelma on osa kaupungin laajaa hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa. Kuitenkin, jotta asia maallikon 
silmin olisi hahmotettavissa, vanhusneuvosto kaipaa ikääntyneiden hyvinvointi-
suunnitelmaa omana asiakirjanaan, jossa olisi lain edellyttämät asiat. Näin on 
esim. Espoossa ja Vantaalla. 
 
Vanhusneuvosto teki 20.12.2018 kannanoton ”Stadin ikäohjelmaa täydennet-
tävä”. Siinä mm.   

 todettiin vanhusneuvoston kokemus, että todellisia vaikuttamisen mahdolli-
suuksia ei ole ollut, 

 esitettiin, että ohjelmassa tulisi olla konkreettisia, seurattavia asioita, eikä 
vain toimialojen taloussuunnitelmissa todettuja toimenpiteitä sekä  

 esitettiin ohjelman täydentämistä niin, että se vastaisi lain vaatimuksia.  
Kannanotto lähetettiin mm. kaupunginhallitukselle, pormestaristolle, toimialajoh-
tajille, kansliapäällikölle sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus-ryh-
mälle. 

 
Vanhusneuvosto sai 12.4.2019 uuden luonnoksen ikäohjelmaan tulevista tavoit-
teista ja toimenpiteistä. Toimenpide-ehdotukset on pääosin koottu toimialojen ta-
loussuunnitelmista. Vanhusneuvosto kokee, että sen näkemyksiä ei edelleen-
kään ole otettu huomioon. Myöskään ohjelman alkuvaiheessa järjestetyissä asu-
kastilaisuuksissa esitettyjä asioita ei ohjelmassa näy. Uusi kannanotto ”Vanhus-
neuvostoa on kuultava Stadin ikäohjelman valmistelussa” julkaistiin 16.4.2019. 
Se lähetettiin pormestaristolle, kaupunginhallitukselle ja toimialajohtajille. 
 
Vanhusneuvosto uskoo, että kaupungilla on halua edistää osallisuutta, mutta 
siinä on vielä monia esteitä.  Puheenjohtaja pyysi apulaispormestareilta vastauk-
sia kysymyksiin:   
1. Miten kommentoitte edellä kuvattua? 
2. Miten pääsemme Helsingissä siihen, että eläkeläisjärjestöt pääsevät nykyistä 
paremmin vaikuttamaan ja osallistumaan kaupunkimme kehittämiseen? Voitteko 
nimetä muutamia konkreettisia keinoja, joilla asiassa päästään eteenpäin?  
 
Vastauksia ja keskustelua: 
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Apulaispormestarit totesivat, että on ollut hyvä kutsua heidät tähän 
keskusteluun, sillä osallisuuden edistäminen ja vuorovaikutus kau-
punkilaisten kanssa kuuluu heidän tehtäviinsä. Heihin saa olla yhtey-
dessä jatkossakin. 
 
Stadin ikäohjelmasta apulaispormestarit totesivat mm. että sitä val-
mistellaan osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmaa. 
Valmistelu on laaja tehtävä, eivätkä siihen kuuluvat asiat ole yksin-
kertaisia. 
 
On edistysaskel, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johta-
misrakennetta on saatu koottua. Ikäohjelman valmistelussa on ollut 
viimeksi erilainen malli, nyt tällainen ja jatkossa mahdollisesti jokin 
muu malli. Pitää arvioida, mikä on toiminut ja mikä ei. Vanhusneu-
voston esittämät kysymykset tunnistetaan. Siihen, miksi neuvoston 
esittämiä asioita ei ole otettu ohjelmaan, täytyy saada vastaus. On 
mietittävä, miten vanhusneuvostoa kuullaan jatkossa paremmin ja 
mitä muuta vuorovaikutusta voisi olla kuin lausuntojen antaminen.  
 
Yleisemmin kaupunkilaisten ja etenkin ikääntyneiden vaikuttamis-
mahdollisuuksista todettiin, että kokemuksia on tärkeä kuulla, etenkin 
koska ikäihmiset ovat kasvava ryhmä kaupungissa. Senioreilla tie-
don saantia ja osallistumista rajoittaa se, että tiedon saannin ja osal-
listumisen kanavat ovat lisääntyvässä määrin sähköisiä.  On tärkeää, 
että osallistumisen mahdollisuuksista tiedotetaan myös muuten kuin 
sähköisesti. Oleellista on kuulluksi tulemisen kokemus, vaikka oma 
esitys ei toteutuisi. Hankala kieli on tärkeä näkökohta. Selkokieli olisi 
otettava lähtökohdaksi, muuten osallistuminen on vaikeaa. 

 
Toimialoilla on tehty töitä osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. 
Sosiaali- ja terveystoimialalla on osallisuussuunnitelma, jossa hei-
kommassa asemassa oleviin kiinnitetään eritystä huomiota.  
 
Myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on huomioitu ikääntyvien 
tarpeita monella tavalla. Esimerkiksi Liikkuvat-verkosto kokoaa yh-
teen ammattilaisia ja erilaisia verkostoja helsinkiläisten iäkkäiden lii-
kunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä. Liikkumisohjel-
malla on ikääntyneiden ja erityistä tukea tarvitsevien alatyöryhmä. 
 
Konkreettisia osallisuutta edistäviä tekoja, jotka kaupunki on tarjon-
nut osallisuusmallin myötä, ovat mm. stadiluotsit ja osallistuva budje-
tointi. Nämä ovat yhtä lailla ikääntyvien kuin muidenkin käytössä. 
Osallistumisen tapoja arvioidaan ja kehitetään edelleen.  Nuoriso-
neuvoston lautakuntapaikat on vanhusneuvostoa ymmärrettävästi 
kiinnostava kokeilu, vaikka alaikäiset nuoret ovatkin eri asemassa 
kuin aikuiset. 
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Vanhusneuvoston jäsenet totesivat, että vanhus- ja vammaisneuvos-
tot ovat kaupungin kehittämisen työkaluja, joita kannattaa käyttää hy-
väksi, kun suunnitellaan jotakin.  Neuvostot eivät tiedä, mihin kaik-
keen pitää puuttua, joten tarvitaan yhteydenottoja kaupungin organi-
saatiosta. 
 
 
 

2  Eläkeläisjärjestöjen mahdollisuudet osallistua kaupungin kehittämiseen 
 
Siirryttiin tilaisuuden toiseen aiheeseen, jota oli jo aiemmissa puheenvuoroissa 
sivuttu, eli eläkeläisjärjestöjen mahdollisuuksiin osallistua kaupungin kehittämi-
seen. Vanhusneuvoston puheenjohtaja esitti neuvoston puheenvuoron, joka ky-
symyksineen oli lähetetty apulaispormestareille ja toimialalajohtajille etukäteen. 
 
Helsinki kertoo tavoittelevansa sitä, että asukkaiden todellinen vaikutus toimin-
taan vahvistuu ja että modernit osallisuuskäytännöt parantavat väestöryhmien 
välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua.  Yksilöiden ja yhteisö-
jen osaamista ja asiantuntijuutta halutaan hyödyntää, omaehtoista toimintaa 
mahdollistaa sekä yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia luoda. 
 
Helsingissä on n. 110 000 yli 65-vuotiasta asukasta, eli noin joka kuudes helsin-
kiläinen kuuluu tähän ryhmään.  Eläkeläisjärjestöihin heistä kuuluu noin joka 
kymmenes.  Eläkeläisjärjestöt haluavat mukaan kaupungin kehittämiseen. Eläke-
läisjärjestöjen ja vanhusneuvoston yhteinen kannanotto on julkaistu 8.5.2019. 
Siinä on mainittu muutamia esimerkkejä kaupungin hankkeista, joilla tavoitellaan 
ikääntyneiden aktivointia. Aktiiviset eläkeläiset puolestaan odottavat pääsevänsä 
mukaan tällaisiin ja muihin vastaaviin hankkeisiin. Kaupungilla on pyrkimys toimia 
yhdessä asukkaiden kanssa ja asukkailla halua tehdä yhteistyötä kaupungin 
kanssa.  Miten saadaan nämä pyrkimykset kohtaamaan? Vaikka joidenkin eläke-
läisjärjestöjen edustajia on mukana vanhusneuvostossa, yhteistyöverkostoa tulisi 
luoda nimenomaan suoraan järjestöjen kanssa. Vanhusneuvosto on mielellään 
tässä apuna.  
 
1. Miten kommentoitte tätä?  
2. Miten pääsemme Helsingissä siihen, että eläkeläisjärjestöt pääsevät nykyistä 
paremmin vaikuttamaan ja osallistumaan kaupunkimme kehittämiseen? Voitteko 
nimetä muutamia konkreettisia keinoja, joilla asiassa päästään eteenpäin?  
 
Vastauksia ja keskustelua: 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä ja HEJ ry:llä on ollut sään-
nöllisiä tapaamisia. Kasvokkain tapaaminen on tärkeää. Sosiaali- ja 
terveystoimialalla on alueverkostot, joissa on järjestöjä.  Olisi mah-
dollisesti hyvä luoda jokin järjestelmä, jolla järjestöjen ääni saadaan 
kuuluviin laajemminkin.  
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Kaikilta vaaditaan aktiivisuutta, myös järjestöiltä itseltään. Halutaan 
olla mukana alkuvaiheessa. Pitää käyttää hyväksi virkamiehiä. Ei ole 
ollut tapana pyytää lausuntoja järjestöiltä, mutta omaishoitojärjestöt 
ja vanhusneuvosto ovat olleet mukana omaishoidon uusien kriteerien 
luomisessa. Myös kuljetuspalvelujen kilpailutuksen palvelukuvauk-
sessa on pyydetty vanhus- ja vammaisneuvostojen kannanottoja. 
Tällaista yhteistyötä voidaan jatkossa tehdä laajemminkin. Yhteistyö 
on luontevaa käynnistää jostakin teemasta. 
 
Liikkumisohjelmassa tehdään laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
Tarkoitus on luoda järjestöille erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
tulla kuulluksi. Nyt ollaan vielä alkuvaiheessa. Jos vielä kahden vuo-
den päästä koetaan, että ole ei ole tultu kuulluksi, sitten on syytä 
huoleen.  Liikkumisohjelman alatyöryhmän ja Bloomberg -hankkeen 
projektiryhmän kokoonpanoa voidaan helposti korjata. 
 
Kannattaa miettiä, miten viesti menee parhaiten eteenpäin ja miten 
luodaan luottamusta.  Halukkuutta yhteistyöhön on, joten ei kannata 
luoda vastakkainasettelua. Kirjelmöinti ei ole paras tapa vaikuttaa. 
On hyvä kokoontua saman pöydän ääreen. Tapaamisia tarvitaan, 
myös muiden kuin vanhusneuvoston järjestäminä. Uusia keinoja ja 
tapoja pitää miettiä. Tarvitaan monia kanavia ja muitakin keinoja kuin 
lausunnot.  
 
Asia, jota edelleen kannattaa pohtia puolin ja toisin, on se, tarvi-
taanko jotakin systemaattista osallistumisen rakennetta järjestöille. 
 

3. Muuta 
Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin asumisesta, lähipalveluista, eläke-
läisköyhyydestä, hyvinvointimittareista, sosiaalisesta raportoinnista, 
palautejärjestelmästä, kulttuurikaveritoiminnasta, maahanmuuttaja-
vanhusten tarpeista. palvelukeskuksista, kokoontumistilojen puut-
teesta etenkin isoille järjestöille sekä HSL:n seniorialennuksesta. 
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