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Vanhusneuvostoa kuultava Stadin ikäohjelman valmistelussa 
 

Vanhusneuvosto on seurannut ikäohjelman valmistelua ja osallistunut asiaa koskeviin 

tilaisuuksiin. Neuvosto kiinnittää huomiota siihen, että ohjelmasta puuttuu edelleen 

ikääntyneille ensiarvoisen tärkeä asia eli lähipalvelujen turvaaminen.   

Vanhusneuvosto on lähettänyt 20.12.2018 kaupungin johdolle ja ikäohjelman valmis-

telijoille kannanoton, jossa esitettiin ikäohjelman luonnoksen täydentämistä. Kannan-

otossa painotettiin: 

- Ikääntyneiden tosiasiallisia mahdollisuuksia saada tietoa heitä koskevista asi-

oista 

- Konkreettisten, ymmärrettävien toimenpiteiden esittämistä ikäohjelmassa 

- Lähipalvelujen, kohtuuhintaisen asumisen ja digiohjauksen turvaamista ja  

- Ikääntyneiden vaikutusmahdollisuuksia 

Vanhusneuvosto odottaa edelleen vastausta tai palautetta kannanottoon. Ikäoh-

jelman valmistelun edettyä on tullut selväksi, että vanhusneuvoston näkemyksiä ei 

ole otettu huomioon, vaikka neuvoston tulisi olla tärkeä yhteistyökumppani juuri tässä 

asiassa. Vanhusneuvostolta ei ole pyydetty ohjelmasta missään vaiheessa myöskään 

lausuntoa. 

Ohjelman valmisteluvaiheessa asukkaita kutsuttiin kertomaan, millainen ikäohjel-

masta pitäisi heidän mielestään tulla. (”Tervetuloa tekemään uutta Stadin ikäohjel-

maa”) Tilaisuuksiin osallistui n. 100 ihmistä ja niistä syntyneet ehdotukset kirjattiin. 

Kannanottomahdollisuus ikäohjelmaan oli myös kaupungin Kerro kantasi-palautejär-

jestelmän kautta. Asukkaille syntyi näin mielikuva, että he voivat vaikuttaa ikäohjel-

maan. Lopputulos kuitenkin on, että ohjelmaan sisältyy lähinnä vain toimialojen ta-

loussuunnitelmiin sisältyviä asioita. Tämä on aiheuttanut asukkaille pettymystä ja 

luottamuksen menetystä. 

Eläkeikäiset helsinkiläiset tulee nähdä täysivaltaisina omien asioidensa asiantunti-

joina ja yhteistyökumppaneina. Vaikka Helsinki korostaa osallisuuden lisäämistä kau-

pungin kehittämisessä, ikäohjelman luonnoksessa on perinteistä asennetta, jossa 

ikääntyneet kaupunkilaiset nähdään toiminnan kohteina. Ikääntyneitä asukkaita voi 

saada laajasti mukaan ikäohjelman kehittämiseen esimerkiksi yhteistyöllä eläkeläis-

järjestöjen kanssa.  Ikäohjelman edellisessä vaiheessa eläkeläisjärjestöt eivät olleet 

mukana, vaikka mukana oli useita muita järjestöjä. Myöskään nykyisen ohjelman val-

mistelussa eläkeläisjärjestöjä ei nähty toteutukseen kutsuttavina yhteistyötahoina, en-

nen kuin vanhusneuvosto kiinnitti asiaan huomiota. 

Helsinki korostaa osallisuutta ja kertoo varmistavansa vaikuttajatoimielinten vai-

kutusmahdollisuudet.  Vanhusneuvosto odottaa, että sen esittämät muutos-

ehdotukset otetaan huomioon, ja että sen lähettämiin kannanottoihin kau-

pungin johdolle vastataan. 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/vanhusneuvosto/vanhusneuvoston_kannanotto_stadin%20ikaohjelmaan_19122018.pdf
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Ikäohjelman nykyinen luonnos ei täytä lain vaatimuksia. Siitä puuttuu edelleen 

vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 28.12.2012/980) edellyttämä arviointi. 

Lain 5§:n mukaan ohjelmassa on ”arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 

tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua 

sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.” Vanhus-

neuvosto edellyttää, että ohjelmaa täydennetään lain vaatimuksia vas-

taavaksi. 

 

 Laura Varjokari  Veijo Lehto 

 Puheenjohtaja  varapuheenjohtaja  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#L2P5

