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Helsingin
vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on 
ikääntyneiden helsinkiläisten 
edunvalvoja.

Se tuo esiin ikääntyneiden 
näkökulmaa ja tukee 
heidän osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksiaan.

Vanhusneuvosto tekee aloitteita 
ja esityksiä sekä antaa lausuntoja 
ikääntyneitä ja heidän elinolojaan 
koskevissa asioissa ja osallistuu 
niistä tiedottamiseen.

Vanhusneuvosto on lakisääteinen 
(kuntalaki 27 §) ja sen nimeää 
kaupunginhallitus.

Sisällysluettelo
Vanhusneuvosto
− esittely ja yhteystiedot ........... 2-3

Vanhuspalvelulaki
− lain tarkoitus ..........................4-5
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Vanhusneuvostoon kuuluu viisi kaupungin 
luottamushenkilöä ja edustajat 
kahdeksasta järjestöstä: 

• Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö
• Helsingin kansallinen senioripiiri ry
• Svenska Pensionärsförbundet rf
• Pääkaupunkiseudun omaishoitajat 
 ja läheiset ry
• Eläkkeensaajien Keskusliiton
 Helsingin piiri ry
• Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
• Helsingin seudun Inkeri-seura ry
• Helsingin seurakuntayhtymä

Vanhusneuvostolla on myös viisi kaupungin 
nimeämää pysyvää asiantuntijaa.

Vanhusneuvoston sähköpostiosoite on 
vanhusneuvosto@hel.fi. Tarkemmat tiedot 
vanhusneuvoston toiminnasta löytyvät 
osoitteesta www.hel.fi/vanhusneuvosto.

Palvelut ja vaikutusmahdollisuudet
− löydä palvelut ja vaikuta! ....... 6-7

Arjen palvelut ja ilot
− alennuksia ja neuvoja ............8-9

Helsingin palvelukeskukset
− palvelut ja yhteystiedot ....... 10-12
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Vanhuspalvelulaki

Vanhuspalvelulain 
(laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista) tarkoituksena on

• tukea koko ikääntyneen väestön eli   
 vanhuuseläkeikäisten hyvinvointia,   
 terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä   
 suoriutumista

• parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta  
 saada laadukkaita palveluja yksilöllisten   
 tarpeidensa mukaan
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• parantaa ikääntyneen väestön
 mahdollisuuksia vaikuttaa kunnassa
 sellaisten päätösten valmisteluun,
 joka vaikuttaa heidän elinoloihinsa ja   
 tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen

• vahvistaa iäkkään henkilön    
 mahdollisuutta itse vaikuttaa hänelle 
 järjestettäviin sosiaali- ja
 terveyspalveluihin ja niitä koskeviin   
 valintoihin.
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Kaupunki
käytössäsi

Löydä palvelut ja vaikuta!

Helsinkiläisenä sinulla on monia tapoja 
vaikuttaa asuinympäristösi ja palvelujen 
kehittämiseen. 

Erilaiset keskustelutilaisuudet ja 
pormestarin asukasillat tarjoavat matalan 
kynnyksen mahdollisuuksia keskustella ja 
kysyä ajankohtaisista asioista. 

Helsinki haluaa saada palautetta 
palveluistaan, jotta palveluja voidaan 
kehittää entistä toimivammiksi. Palautetta 
voit antaa suoraan käyttämäsi palvelun 
tarjoajalle. 

Voit kertoa ideasi, kiitoksesi, moitteesi ja 
ehdotuksesi kaupungille myös verkossa 
osoitteessa www.hel.fi/palaute tai 
soittamalla kaupungin neuvontaan 
puh. 09 310 111 11. 
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Voit tehdä kaupungin toimintaa koskevan 
aloitteen Internetissä tai lähettämällä sen 
kaupungin kirjaamoon. Jos lähetät aloitteesi 
kirjaamoon, muistathan merkitä siihen 
selkeästi, että kyseessä on aloite. Liitä 
aloitteeseen myös yhteystietosi.

Äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä 
kuntavaaleissa vaikutat kaupunginvaltuuston 
kokoonpanoon. Kaupunginvaltuusto päättää 
tärkeimmistä taloudellisista asioista ja kau-
pungin hallinnon järjestämisestä. Kaupungin-
valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. 
Voit tulla paikan päälle kaupungintalolle 
(käyntiosoite Sofiankatu 3) tai seurata istuntoa 
verkossa Helsinki-kanavalta. 

Voit myös ottaa yhteyttä vanhusneuvostoon 
kun sinulla on kysyttävää ikääntyvien asioista.  

Lue lisää osoitteesta www.hel.fi -> 
kaupunki ja hallinto -> osallistu ja vaikuta 

Tutustu myös: www.demokratia.fi
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Palveluista tukea
ja iloa arkeen

Helsingin palveluista voit kysyä lisätietoa 
Virka-infosta. Palveluneuvojat opastavat ja 
neuvovat sinua Helsingin kaupunkia ja sen 
palveluja koskevissa kysymyksissä.
Soita puh 09 310 11 111. Lähetä sähköpostia 
virkainfo@hel.fi tai täytä lomake verkko- 
sivuilla www.hel.fi/palaute 

Voit soittaa tai lähettää viestiä myös Seniori- 
infoon. Seniori-info neuvoo, kun muisti huo-
lestuttaa, tarvitaan apua arkeen, asumiseen, 
asiointiin tai liikkumiseen. Seniori-infosta saa 
tietoa kaupungin, yksityisten ja järjestöjen 
tarjoamista palveluista ja toimintamahdolli-
suuksista.

Seniori-infosta ohjataan myös tarvittaessa 
oikeisiin palveluihin. Neuvontaa ja ohjausta 
saa suomeksi sekä ruotsiksi.
Soita puh. 09 3104 4556 tai lähetä 
sähköpostia seniori.info@hel.fi.
Seniori-info palvelee arkisin klo 9–15.
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Kirjastot palvelevat sinua monin tavoin. Kir-
jojen lisäksi voit lainata esimerkiksi porako-
neita, ompelutarvikkeita, soittimia tai suksia. 
Kirjastoissa saat myös neuvontaa erilaisten 
laitteiden, ohjelmien ja verkkopalvelujen 
käytössä.

Kirjaston kotipalvelun kautta voi lainata 
kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, musiikkia ja eloku-
via. Lainattavissa ovat myös kaikki esineet, 
joiden kuljettaminen onnistuu sopimuksen 
mukaisella tavalla. Esimerkiksi useimpien 
lautapelien kuljettaminen onnistuu. Lisäksi 
kirjaston monipuoliset e-aineistot ovat myös 
kotipalvelun asiakkaiden käytössä. Lisätietoja 
antaa kirjaston henkilökunta.

Kaupunki tarjoaa 63 vuotta täyttäneille 
senioriliikuntaa: jumpparyhmiä, ohjattua 
kuntosaliharjoittelua, vesijumppaa ja paljon 
muuta. Uimahallien eläkeläisalennus on 50 %.

Helsingissä voit myös liikkua luonnossa 
ja nauttia merellisyydestä. Viime vuosina 
entistä useampi Helsingin edustan saarista 
on avattu kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupungin kulttuuritarjonta on kattava. 
Kaupunginmuseon kaikkiin toimipaikkoihin 
on vapaa pääsy. 
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Helsingin
palvelukeskukset
Palvelukeskuksissa voit ruokailla, 
harrastaa, käyttää tietokonetta, 
käydä luennoilla, kerhoissa ja 
kulttuuritilaisuuksissa. 

Palvelukeskusten kuntosaleilla on laiteopas-
tusta ja henkilökohtaista neuvontaa, kuntopii-
rejä ja vapaaharjoittelumahdollisuus. Osassa 
palvelukeskuksia on uima-allas ja sauna. 
Palvelukeskukset tarjoavat puhelimen ja tie-
tokoneen käyttöopastusta. Harrastustoiminta 
on monipuolista: muun muassa kädentaito-
ryhmiä, kieliryhmiä, biljardia, bridgeä ja muita 
pelejä. Ruokailu ja sauna ovat maksullisia, 
muut palvelut enimmäkseen maksuttomia.

Palvelukeskuksista saa myös sosiaali- 
ja terveyspalvelujen ohjausta ja neuvontaa. 
Palvelukeskukset ovat helsinkiläisten eläke-
läisten ja työttömien käytettävissä. Palvelujen 
käyttöön tarvitaan asiakaskortti, joka on mak-
suton ja jonka saa kaikista palvelukeskuksista.

Itäkeskuksen palvelukeskus
Voikukantie 6, 00930 Helsinki 
Puh. 09 3106 2250
facebook: Itäkeskuksen palvelutalo

Kampin palvelukeskus
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
puh. 09 310 44513
sähköpostiosoite: kampin.palvelukeskus@hel.fi

Kannelmäen palvelukeskustoiminta
Urkupillintie 4, 00420 Helsinki 
Puh. 09 3102 4120
sähköpostiosoite: kannelmaen.palvelukeskus@hel.fi
facebook: Kannelmäen palvelutalo
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Kinaporin palvelukeskus
Kinaporinkatu 7-9/ Hämeentie 58-60 
00500 Helsinki
puh. 09 310 52910
sähköpostiosoite: kinaporin.palvelukeskus@hel.fi 
facebook: Kinaporin monipuolinen palvelukeskus

Koskelan palvelukeskus
Käpyläntie 11, N-talo, 1. krs, 00600 Helsinki   
puh. 09 3105 0476
sähköpostiosoite: koskelan.palvelukeskus@hel.fi 
facebook: Koskelan monipuolinen palvelukeskus

Kontulan palvelukeskus
Kontukuja 5, 00940 Helsinki
puh. 09 310 61800
sähköpostiosoite: kontula.neuvonta@hel.fi
facebook: Kontulan monipuolinen palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus
Kivalterintie 16/ Oltermannintie 32, E-talo pohjakrs
00620 Helsinki   
puh. 09 310 54805
kustaankartanon.palvelukeskus@hel.fi 
facebook: 
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus

Munkkiniemen palvelukeskus
Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki
puh. 09 310 48617
sähköpostiosoite: munkkiniemen.palvelukeskus@hel.fi
facebook:
Munkkiniemen monipuolinen palvelukeskus

Myllypuron palvelukeskus
Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki 
puh. 09 310 44151
sähköpostiosoite: palvelukeskus.myllypuro@hel.fi 
facebook: Myllypuron monipuolinen palvelukeskus

Pohjois-Haagan palvelukeskus
Hopeatien toimipiste: Hopeatie 14, 00440 Helsinki
puh. 09 3104 6779

Mariankodin toimipiste
Schildtinpolku 6, 00440 Helsinki,
puh.020 7718516
sähköpostiosoite: pohjoishaagan.palvelukeskus@hel.fi
facebook: Pohjois-Haagan palvelukeskus
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Riistavuoren palvelukeskus
Isonnevantie 28, 00320 Helsinki
puh. 09 310 49200
sähköpostiosoite: riistavuoren.palvelukeskus@hel.fi 
facebook: Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus

Roihuvuoren palvelukeskus
Punahilkantie 16, 00820 Helsinki
Väliaikainen osoite remontin ajan:  
Kettutie 8 I, 00800 Helsinki  puh. 09 310 60790 
sähköpostiosoite: roihuvuoren.palvelukeskus@hel.fi 
facebook: Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus

Rudolfin palvelukeskus
Rudolfintie 17-19, 00870 Helsinki 
facebook: Rudolfin palvelutalo- ja keskustoiminta

Siltamäen palvelukeskus
Peltokyläntie 4, 00740 Helsinki
Puh. 09 3105 8912 

Syystien palvelukeskus
Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki 
puh. 09 310 58413
sähköpostiosoite: syystie.asiakasneuvonta@hel.fi
facebook: Syystien monipuolinen palvelukeskus

Töölön palvelukeskus
Töölönkatu 33, 00260 Helsinki 
puh. 09 310 44538
sähköpostiosoite: toolon.palvelukeskus@hel.fi 
facebook: Töölön monipuolinen palvelukeskus Te
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Valokuvat: Kansikuva Maarit Ajalin, s. 4-5 Helsingin kaupungin aineistopankki, 
s. 6 Outi Paulig, s. 7 Maarit Miettinen, s. 8-9 Robert Lindström ja
s. 12 Helsinki Marketing (Eetu Ahanen).
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