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Eläkkeensaajien Keskusliiton espoolaisten jäsenyhdistysten aluetoimikunta kokoontui Leppävaaran palvelu-

keskuksessa 3.11.2014 ja päätti yksimielisesti esittää Espoon kaupungille seuraavaa: 

 

Vanhusten hoidon ja hoivan järjestämiseksi sekä ”Vanhuspalvelulain” noudattamiseksi on 
Espoon osoitettava tarvittavat talous- ja henkilöresurssit Espoon talousarvioon vuodelle 
2015. Kaupunginjohtajan määrärahaesitys ei tähän riitä. 

Vertailutietoja: 
Espoon kaupungin 3.10.2013 julkaiseman ”Espoolaisten hyvinvoinnin tila- 2013”- raportista on 
havaittavissa myös Espoon vanhusväestön palvelujen tarve ja Espoon tarpeeseen vastaaminen. 
Raportti osoittaa espoolaisten vanhusten palveluissa kaikilla palvelujen tasoilla suuria vanhus-
palvelujen kehittämistarpeita. 
Espoossa asuu kotona, johon luetaan myös palvelutaloissa vuokralla asuvat, 75 vuotta 
täyttäneistä 91,6 % ikäryhmästä (koko maa 89,6 % ).  
Tehostetussa palveluasumisessa asui 5,4 % (koko maa 5,9 % ).  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,8 % (koko maa 4,4 % ).  
Omaishoidon tukea sai 75 vuotta täyttäneistä Espoossa 2,7 % (muu maa 4,4 % ).  
Säännöllisen kotihoidon asiakkaina oli 9,5 % 75 vuotta täyttäneistä espoolaisista. Ikäihmisten 
palveluiden laatusuosituksen mukaan tässä ikäryhmässä 13 – 14 %:n tulisi saada säännöllistä koti-
hoitoa. Kuusikko- kaupunkien viiden muun keskiarvo on 12,52 %. 
Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä naisista (naisia on ikäryhmän espoolaisista 80 %) 27 % kokee 
arkiaskareissa suuria vaikeuksia (muu maa 24 % ). 
Ikävakioidussa dementiaindeksissä on myös erittäin pieni luku Espoolla 87,5 (muu maa 100).  
 

Edellä olevat raportin tiedot eivät ole Espoolle kiitettäviä. Niiden pitäisi herättää espoolaiset päät-
täjät. Nämä tiedot osoittavat espoolaisten vanhuspalvelujen olevan muuta maata vaikeammin 
saatavissa. Arviot palvelutarpeen tasosta ja tiedot palvelujen tarjonnasta eivät selvästikään vastaa 
Espoossa Suomen muiden kuntien käytäntöä ja soveltamista. Näin suurta eroa espoolaisilla 
vanhuksilla ei ole toimintakyvyssä suhteessa maan muuhun vanhusväestöön. Toimintakyvyn 
alentumisen edellyttämiä palveluja ei Espoon kaupunki ole järjestänyt vanhuksilleen riittävästi.  
Tämä koskee myös Espoon tiukkaa tulkintakäytäntöä omaishoitajatuen myöntämisissä. 
Heikot ja hauraat tai muistisairaat ja usein vielä yksin asuvat vanhukset eivät ole kykeneviä itse 
palvelutarvettaan arvioimaan tai edes havaitsemaan. He tarvitsevat avun saadakseen etsivän ja 
löytävän Espoon kaupungin järjestämän palvelun. Se edellyttää mm. vanhuspalvelulain asiallisen 
käytäntöön soveltamisen käynnistämistä Espoossa.  
 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vanhuspalvelujen määrärahoiksi vuodelle 2015 ei 
riitä edellä todetun Espoon jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi ja yhdenvertaisesti maan 
muun väestön kanssa espoolaisille vanhuksille välttämättömien palvelujen järjestämistä. 
 

Pelkästään nykyisen tämän riittämättömänkin ja huonon palvelutason heikentymisen edelleen 
estämiseksi Espoon tulisi lisätä vanhuusseläkeikäisten resursseihin suunnattuja määrärahoja ikään-
tyneen väestön määrän kasvun suhteessa ja henkilöstön palkkakehityksen sekä hintainflaation 

kustannuslisäyksen vaikutus huomioiden. 
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Vanhuuseläkeikäisen väestön määrä kasvaa Espoossa ensi vuonna yli 6 % ja inflaation vaikutus ole-
tettavasti on noin 2 %. Näin ollen pelkkä riittämättömän nykytason säilyttäminenkin vanhus-
palveluissa edellyttää jo 8 %:n lisäystä 2014 vanhuspalveluiden määrärahoihin vuodelle 2015. 
 

Nykytason säilyttäminen ei kuitenkaan riitä. Palveluja on lisättävä huomattavasti. Palvelu-
jen puutteiden poistaminen ja sen huomioon ottaminen, että palvelutarve kasvaa Espoossa nyky-
tasosta merkittävästi enemmän palveluja suhteellisesti enemmän tarvitsevien vanhempien ikä-
luokkien suuren määrällisen kasvun johdosta. 
 

Tilastotiedot espoolaisista osoittavat mm. seuraavaa: 

Ikäryhmään yli 65 vuotta kuuluu espoolaisista ensivuonna yli 36 000 henkilöä. 
 

Heistä ikäryhmään 75 – 110 vuotta kuuluu ensi vuonna arviolta 12 850 espoolaista. Määrä on noin 
600 henkeä enemmän kuin tänä vuonna. Tästä ikäryhmästä vähintään joka neljäs henkilö tarvitsee 
jatkuvasti hoito- ja hoivapalveluja joko omassa kodissaan tai laitoksessa. Jatkuvaa hoitoa tai hoivaa 
tarvitsevien määrä kasvaa siis 150 hengellä ensi vuonna. 
Ikäryhmästä yksinasuvia on noin 5650 vanhusta. Tästä ikäryhmästä yksinasuvista naisia on noin 
4520. Heistä yli 1200:lla on tutkimuksen mukaan suuria vaikeuksia selvitä päivittäisistä askareista.  

Espoossa ei ole palveluja järjestetty tällä hetkellä palvelutarvetta vastaavasti. Espoo-
laisten vanhusten palvelut ovat vaikeammin saatavissa ja laadultaan heikompia kuin 
Suomen väestöllä keskimäärin.  
Muun muassa seuraavat palvelumäärät tulee Espoon 2015 varautua järjestämään espoo-
laisten vanhusten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi maan muun vanhusväestön kanssa: 
  

Valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan Espoossa jatkuvaa kotihoitoa tulisi järjestää vuonna 
2015 noin 1735:lle yli 75 vuoden ikäiselle vanhukselle. 
  

Espoon tulee toimia Suomen kuntien keskimääräisen soveltamiskäytännön mukaisesti myös 
omaishoitajatuen myöntämisessä. Tämä edellyttää, että omaishoitajatukea saavia omaishoitajia 
tulisi olla Espoossa vuonna 2015 noin 570:llä 75 vuotta täyttäneellä vanhuksella. 
  

Yhdenvertaisuus maan muun väestön kanssa edellyttää, että tehostetun palveluasumisen 
mahdollisuus on 2015 voitava olla noin 770:llä 75 vuotta täyttäneelle espoolaisella vanhuksella. 
 

Pitkäaikaisen laitoshoidon paikka tarvitaan Espoossa noin 500:lle 75 vuotta täyttäneelle vanhuk-
selle. 
 

Hoidon ja hoivan tarve kasvaa vanhusväestössä myös 75 vuotta nuorempien henkilöiden keskuu-
dessa. Erityisesti kasvaa kunnallisten terveyspalvelujen tarve työelämästä eläkkeelle siirtymisen 
johdosta, sillä tästä seuraa työterveyshuollon piiristä kunnallisten terveyspalvelujen piiriin siirtymi-
nen. Tämä työelämästä eläkkeelle siirtyvien määrä lisää Espoossa liki 2000 henkilöllä vuonna 2015 
kunnallisten terveyspalvelujen piiriin kuuluvaa väestön määrää. 
 

Henkilöstön määrää on lisättävä vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa. Tämä edellyttää 
kaupunginjohtajan määrärahaesityksen merkittävää korotusta. 
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Jatkuvaa hoitoa ja hoivaa tarvitsevan laissa tarkoitetun ”iäkkään henkilön” palvelujen laadun 
varmistamisesta on määräys ”Vanhuspalvelulain” 19 §:ssä. Lain vaatimuksen mukaisesti Espoon 
on tarjottava ”iäkkäälle henkilölle” laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden on turvattava 
hänelle hyvä hoito ja huolenpito. 
Espoossa toteamani tilastotietojen perusteella havaittavissa, että suuri osa espoolaisista ”iäkkäistä 
henkilöistä” ei saa tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa laadukkaina palveluina. 

Myös ”Vanhuspalvelulain” määräysten noudattamiseksi on kaupunginjohtajan 

esittämään talousarvioon lisättävä määrärahoja : 
 

Vanhusneuvoston kokoustiheyttä on lisättävä ja neuvoston virkamiesvalmistelun voimavaroja on 
lisättävä vanhusneuvoston lain mukaisten tehtävien hoidon mahdollistamiseksi. Nyt Espoon 
vanhusneuvosto ei pysty lain 11 §:ssä määrättyjen tehtäviensä suorittamiseen. Lain 11 §:ssä 
määrätään kuitenkin, että kunnan on huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä. 

Alla lain 11 § 

Vanhusneuvosto 

”Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä 
tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa 
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumi-
sen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön 
tarvitsemien palvelujen kannalta” 
 

Espoon on lain 6 §:n noudattamiseksi aloitettava ripeät toimenpiteet palvelujen riittävyyden ja 
laadun arvioimiseksi 6 §:ssä määrättyjä menettelytapoja noudattaen. Lain 11 §:n mukaan myös 
vanhusneuvosto on otettava mukaan tähän valmisteluun.  

Lain 6 §:n mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen, Espoossa siis sosiaali- ja 

terveyslautakunnan, on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

palvelujen riittävyyttä ja laatua lain 6 §:ssä määrätyin menetelmin. Lakia ei ole Espoossa 

noudatettu, sillä näin ei ole menetelty vuoden 2015 talousarvion määrärahatarpeen selvittämiseksi. 

Lain määräys: 

 6 § 

Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi 

”Sen lisäksi, mitä 5 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, kunnan sosiaalihuollosta vastaavan 
toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittä-
vyyttä ja laatua alueellaan. 

Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta 
palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi 
kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#a980-2012
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määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon sosiaaliasiamiehen 
vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot.” 

Espoossa ei ole noudatettu tätä laissa määrättyä menettelyä muutoinkaan. Tämän lain 6 §:n mää-
räyksen noudattamisen laiminlyönnistä voidaan olettaa johtuvan  riittämättömien määrärahojen 
osoittaminen vanhuspalveluihin. 
Lautakunnalle ei ole tehty 6 §:n määräysten mukaisesti valmisteltua kattavaa tosiasioihin perus-
tuvaa yksityiskohtaista sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevaa selvitystä.  
Kaupunginjohtajan tekemällä määrärahaesityksellä ei ole ollut tästä johtuen myöskään laissa 
säädetyn mukaisesti tehtyä valmistelua.   
Vanhusneuvostolla ei ole ollut puolestaan toimintaedellytyksiä osallistua 6 §:ssä määrätyn vuosit-
taisen arvion tekemiseen, koska sitä ei ole tehty lain mukaista menettelyä noudattaen eikä 
vanhusneuvostolle ole luotu siihen myöskään laissa säädetyn mukaisesti mahdollisuutta.  
Vanhusneuvoston kokoustiheyttä ja neuvostolle asioita valmistelevien virkamiesten sekä toimi-
henkilöiden määrää ei ole Espoon toimesta järjestetty siten, että neuvostolla olisi laissa säädetyn 

mukaisesti toimintaedellytykset laissa määrättyjen tehtäviensä suorittamiseksi. Toiminta on 
henkilöstölisäyksin ja kokouskäytäntöä tiivistäen järjestettävä vuonna 2015 asian-
mukaiseksi ja lain noudattamisen mahdollistavaksi. Myös tämä edellyttää määrärahojen 
lisäämistä esitettyä suuremmaksi.  

 
Lain 12 §:n mukaisesti Espoon on järjestettävä hyvinvointia edistävät palvelut ikääntyneelle 
väestölle. Tämän lainkohdan noudattamisen jatkuva laiminlyönti on taloudellistikin epäviisasta 
Espoolle. Ennalta ehkäisevät toimintakykyä säilyttävät tai parantavat toimenpiteet eivät nyt ala 
oikea- aikaisesti. 
 

Lain 12 §:n 1. ja 2. momentti alla: 
Hyvinvointia edistävät palvelut 
 

”Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja 
itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. 
 

Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 
tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väes-
töön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen 
elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.” 
  

Tämän lainkohdan noudattamiseksi vuoden 2015 alusta lähtien on Espoon organisoitava 
kattavasti espoolaisia ikäihmisiä koskien tämä toiminta sekä rekrytoitava henkilöstöä 
näiden tehtävien suorittamiseksi. Kaupunginjohtajan esittämä määräraha ei mahdollista 
tämän lainkohdan noudattamista. Määrärahaa tulee osoittaa riittävästi lain noudatta-
miseksi. 
 

Vuoden 2015 alusta  voimaanastuvan lain 17 §:n mukaan Espoon on nimettävä iäkkäälle henkilölle 
vastuutyöntekijä, jos henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen 
liittyvissä asioissa. Tämä avun tarvitsijoiden määrä on Espoossa tuhansia henkilöitä. Lainkohdassa 
on määräys vastuutyöntekijän tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista. Vastuuhenkilöille tarvitaan 
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myös sijaistuksen organisointi. Kunnille annettiin pitkä valmisteluaika tämän lain määräyksen 
toimeenpanemiseksi ja nyt myös Espoon on tinkimättä sovellettava tätä lainkohtaa heti sen 
voimaanastuttua 1.1.2015. Tämän määräyksen noudattamiseksi kaupunginjohtajan määräraha-
esitystä on lisättävä, jotta henkilöresurssit lain noudattamiseksi rekrytoidaan  

Alla lain 17 § 

Vastuutyöntekijä 

”Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen 
toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. 
Vastuutyöntekijän tehtävänä on: 

1) seurata yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaistensa, läheistensä tai hänelle 
määrätyn edunvalvojan kanssa palvelusuunnitelman toteutumista sekä iäkkään henkilön 
palveluntarpeiden muutoksia; 

2) olla tarvittaessa yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaviin ja muihin 
tahoihin iäkkään henkilön tarpeisiin vastaamiseksi; sekä 

3) neuvoa ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. 

Vastuutyöntekijällä on oltava iäkkään henkilön palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksen-
mukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu kelpoisuus.” 
 

Espoossa 3.11.2014 

Espoonlahden Eläkkeensaajat: Taisto Vihko, Tuula Luukkanen ja Arja Kivimäki 

Karakallion Eläkkeensaajat: Veikko ja Sirpa Simpanen 

Kauklahden Eläkkeensaajat: Kimmo ja Marja-Liisa Lahtinen 

Keski-Espoon Eläkkeensaajat: Kaisa Kaartinen ja Minna Waris-Virtanen 

Leppävaaran Eläkkeensaajat: Heikki Konttinen ja Kari Närhi 

Pohjois-Espoon Eläkkeensaajat: Leena Karhu 

Tapiolan Eläkkeensaajat: Börje Eklund ja Asta Järvenpää 

Vanhusneuvoston edustajana Jarkko Rahkonen  

 

 

 

 

 

 

Heikki Konttinen  Kari Närhi 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 


