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Lakiin varautumista pitkällä tähtäyksellä
• Kotona asumisen tukeminen on ollut painopisteenä
Helsingissä jo vuodesta 1993 alkaen.
• Vanhuspalveluohjelmat ovat linjanneet kehittämisen
painopistealueet. Helsingissä on laadittu erillinen
suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi,
vanhuspalveluohjelma, viimeksi vuosille 2006–2009.
• Tämän jälkeen ikäihmisiä koskevat linjaukset on sisällytetty
kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien
toimintasuunnitelmiin.
• Palvelurakenneuudistus laitoshoidosta palveluasumiseksi oli
vahvimmillaan vv. 2005-2013.
• Henkilöstön määrää on lisätty asteittain kotihoidossa ja
palveluasumisessa.
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Palveluasuminen

Väestön ikääntyminen ja huoltosuhde

Väestörakenteen muutos kaupunginosittain

Uusi sosiaali- ja terveysvirasto 1.1.2013

Sosiaali- ja
terveysvirasto
Kallion virastotalo, Toinen
linja 4 A,
PL 6000, 00099 Helsingin
kaupunki
puh. 09 310 5015,
sosiaalijaterveys@hel.fi,
www.hel.fi/sote

Miksi uudistaminen oli välttämätöntä?
- Väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu

- Nuoret ikäluokat pienenevät  henkilöstön saatavuus
heikkenee
- Asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy
 varmistettava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
myös tulevaisuudessa
 hyvä organisaatio mahdollistaa toimivat palvelut

Lähtökohtia uudistukselle
Uusi organisaatio
– rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen
– mahdollistaa sujuvat hoitoketjut
– ei sisällä uusia hallinnon tasoja
– tarjoaa myös toimivat ruotsinkieliset palvelut
Uudistuksella
– voimistetaan toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi
– kohdennetaan voimavaroja asiakaspalveluun
– luodaan lasten päivähoidolle toimivat yhteistyörakenteet
opetustoimen kanssa

Sosiaali- ja terveysviraston organisaatio 2013
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Helsingin toimenpiteitä
• Turvataan palveluihin pääsy 3 kuukaudessa
• Tällä hetkellä noin 40 ympärivuorokautista hoitoa yli 3
kuukautta odottanutta, joille järjestetään palvelut
• Aletaan julkaista sosiaalipalvelujen keskimääräisiä
odotusaikoja samalla tavoin kuin terveydenhuollon palveluista
• Varmistetaan henkilöstön riittävä määrä kaikissa
ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä vuoden 2014
loppuun mennessä
• Jo nyt lähes kaikissa yksiköissä henkilöstömitoitus täyttää
lain minimivaatimukset
• Tarvittaessa henkilöstön määrää lisätään ja/tai tasataan
yksiköiden kesken
• Määritellään vastuutyöntekijät (esimerkkinä
muistikoordinaattorit) ja tehtävät osana muita palveluja
• Laaditaan omavalvontasuunnitelmat
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Arvioidut kustannusvaikutukset
• Valtakunnallinen arvio (STM:n ohjausryhmän muistio 4/2012
ja Kuntaliitto 8/2012) 100–200 miljoonaa euroa vuositasolla
sitten kun laki on kokonaisuudessaan voimassa (josta
valtionosuus 50–100 miljoonaa euroa)
• Helsingille tämänhetkisen arvion mukaan lisäkustannuksia
vuonna 2013 noin 2-3 M€ ja vuonna 2014 noin 5 M€
• Aiheutuvat lähinnä ympärivuorokautisen hoidon 3
kuukauden saatavuusvelvoitteen turvaamisesta,
henkilöstömitoitusten korjaamisesta ympärivuorokautisessa
hoidossa sekä kotona asumista tukevien palvelujen (kuten
kotihoidon) vahvistamisesta
• Arvio tarkentuu lain voimaantultua kansallisten ohjeistusten
myötä

Vanhusten palvelujen toimijaverkko 2013
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