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Tarkastuslautakunnan jäsenet ja sihteeri
Apulaispormestari Sanna Vesikansa
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen
Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi
Tiedoksi sote-lautakunnan jäsenet
 
 
Tarkastuslautakunta totesi arvioinnissaan vuodelta 2019 vanhusten ympärivuorokautisen hoidon laadunvalvonnasta: ”Sosiaali- ja
terveystoimialan tulee laatia yhdessä vanhusneuvoston kanssa vuosittain arviointi iäkkäiden sosiaalipalveluiden riittävyydestä ja
laadusta kaupungin päätöksenteon, taloussuunnittelun ja hyvinvointiraportoinnin tueksi.
 
Kaupunginhallitus kuitenkin päätti 25.5.2020 lausunnossaan sote-lautakunnan lausunnon pohjalta: ”Vanhusneuvosto saa
hyvinvointisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman laadinnan ja seurannan kautta riittävästi tietoa vanhuspalvelujen laadusta ja
riittävyydestä. … Vanhusneuvoston kanssa sovitaan vuosittainen käsittelyaika Stadin ikäohjelmaan liittyvien tavoitteiden
seurantamittareiden sekä toimialan palveluissa käytössä olevien seurantojen osalta HYTE-vuosiraportin ilmestyttyä.”
 
Vanhuspalvelujen arviointi on toinen niistä kahdesta velvoitteesta, jossa kunnan on vanhuspalvelulain mukaan tehtävä yhteistyötä
vanhusneuvoston kanssa:
 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
6 §: Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi
”… kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.
11 §: Vanhusneuvosto
”… Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain … 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin.”

 
Laki tuli voimaan 1.7.2013.  Helsingin vanhusneuvosto on jo aiemmin pyytänyt sote-toimialalta arvioinnin tekemistä yhteistyössä,
mutta tämä ei ole toteutunut.
 
Vanhusneuvoston työvaliokunta toteaa huolensa siitä, että lain mukainen arviointi ei edelleenkään toteutuisi, vaikka
tarkastuslautakuntakin sitä esitti.  Kaupunginhallituksen lausunnossa esitetty käsittelytapa on laajuudessaan epämääräinen,
maallikolle vaikeasti hahmotettava, eikä kohdistu siihen, mitä laki edellyttää: iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen
riittävyyteen ja laatuun.
 
Toteamme, että arviointiin tarvittavat tiedot on sote-toimialalla olemassa valmiina. Arviointi ei ole laaja tehtävä, vaan se on
tehtävissä helposti.  Liitteenä on vanhusneuvoston laatima yhden liuskan mittainen arviointipohja. Vanhusneuvoston työvaliokunta
esittää apulaispormestari Vesikansalle ja sote-toimialan johdolle, että toimiala tekee arvioinnin yhdessä vanhusneuvoston kanssa
31.10.2020 mennessä.   
 
Vanhusneuvoston työvaliokunta
 
Toimeksi saaneena,
 
Helsingin vanhusneuvoston sihteeri    
Outi Paulig
outi.paulig@hel.fi, vanhusneuvosto@hel.fi
p. 09-310 43580, 050-3481315
Kaupunginkanslia, vuorovaikutustiimi
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Iäkkäiden sosiaalipalveluiden arviointi sote-toimialan ja vanhusneuvoston yhteistyönä, arviointipohja





Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

6 §: Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi

”… kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.

11 §: Vanhusneuvosto

”… Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain … 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin.”



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019: 

”Sosiaali- ja terveystoimialan tulee laatia yhdessä vanhusneuvoston kanssa vuosittain arviointi iäkkäiden sosiaalipalveluiden

riittävyydestä ja laadusta kaupungin päätöksenteon, taloussuunnittelun ja hyvinvointiraportoinnin tueksi.”
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