IKÄIHMISTEN RAADIN HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Teema:

MUISTIO

12.2.2020 (keskiviikko) klo 16.30 – 18.00
Raatihuoneen valtuustosali
14 raatilaista

Raati keskustelee

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pentti Repo toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi tammikuun kokouksen
jälkeen tapahtuneen paljon. Raadin kolme työryhmää – lähipalvelutyöryhmä, perinteisen
tiedottamisen (ei digitaalinen) ryhmä ja asumistyöryhmä ovat valmistelleet ehdotuksia
raadin keskeisiltä painopistealueilta vietäväksi kaupungin päätöksentekoon. Työryhmien
työ on edennyt hyvin.
Helmikuun kuukausikokouksen tehtävänä oli keskustella ehdotuksista ja evästää
työryhmiä. Aluksi puheenjohtaja esitteli kunkin työryhmän ehdotuksen sisällön, läsnä
olevat työryhmän jäsenet vastasivat raatilaisten kysymyksiin ja kommentteihin ja lopuksi
puheenjohtaja teki yhteenvedon.
2. Yhteenvetoa työryhmäehdotuksista ja kokouskeskustelusta
2.1. Yleistä
 Työryhmien ehdotusten näkökulma: Ikäihmisten raati toimii kosketuspintana
kaupungin päätöksentekoon tekemällä perusteltuja, strategiaa tukevia lyhyen ja
pitemmän aikavälin ehdotuksia ikäihmisten hyvän arjen parhaaksi; keskiössä kotona
asuva ikäihminen.
 Eläkeikä on keskimäärin 20-30 vuoden mittainen. Pääsääntöisesti ikäihmisten
asumis- ja hoivapolut ovat samansisältöisiä. Asumme omassa kodissamme kukin
omanlaistaan arkea eläen. Saatamme tarvita lähiomaisten tai naapureiden apua.
Olemme sosiaalisesti aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.
 Hämeenlinnassa on 17 500 yli 65 vuotiasta ikäihmistä. Heistä asuu kotona 16 800
(96 %): Yksin asuvia on 8 900 (51 %).
 Yli 75 vuotiaista ikäihmisistä (7 500 henkilöä) asuu kotona 6 900 (92 %); omin avuin
toimeen tulevina tai läheisten auttamina 5 600 (75 %) ja koti- tai omaishoidon
auttamina 1 300 (17 %).
Ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa on 600 henkilöä (8 %).
 80-85 vuotiaista apua tarvitsevia on 80 %.

2.2. Lähipalvelutyöryhmä
 Kotona asuvan ikäihmisen ongelma on, mistä saada neuvontaa ja ohjausta terveysja sosiaalipalveluihin samoin kuin apua kotiarjen ongelmiin?
 Lähipalvelutyöryhmän ehdotuksen lähtökohtana on nykyinen neuvolajärjestelmä,
jonka toimintaa kehitetään vaiheittain ikäihmisten lähipalveluiden suuntaan osana
sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistusta. Peruspalveluhenkilöstön määrä
pysyy nykyisenä, mutta ’matalan kynnyksen’ lähipalvelujärjestelmässä toiminnan
painopiste siirtyy omapalvelun, sairauksien ennaltaehkäisyn ja oireiden varhaisen
havaitsemisen suuntaan. Tämä vähentää tarvetta raskaampiin palveluihin ja näin
tasapainottaen palveluiden kustannuspainetta.
2.3. Viestintätyöryhmä (perinteinen, ei digitaalinen)
 Kotona asuvan ikäihmisen näkökulmasta Hämeenlinnasta puuttuu tasapainoinen,
kattava tiedotusjärjestelmä, joka ottaa huomioon Ikäihmisten eritasoiset
tietotekniset taidot.
o Sähköisten järjestelmien yhteen sovittaminen kehittyy vuoden 2020 aikana.
o Digitaidottomat ovat tiedotuskatveessa; n. 7 200 yli 65 vuotiasta ikäihmistä.
o Perinteinen (paperille painettu) tiedotusmateriaali on hyvin rajallista.


Viestintätyöryhmä työstää ehdotusta kolmella perinteisen viestinnän osa-alueella:
o Ikäihmisten palveluoppaan elvyttäminen sisältönä sosiaali- ja terveyspalvelut,
kotihoito, kotiin tuotavat palvelut ja vapaa-ajan toiminnot samoin kuin etäneuvonta.
o Mediayhteistyötä laajennetaan paikallislehdistössä, -radiossa ja -tv:ssä.
o Ikäraadin tunnettuutta lisätään em. toimien lisäksi jalkautumalla kohdennettuihin
ikäihmisryhmien tilaisuuksiin ja yleisötapahtumiin.

2.4. Asumistyöryhmä
Asumistyöryhmän toimintakohteena on kolme osa-aluetta
 Korjausrakentaminen omassa kodissa; ’neljän seinän sisällä’ tehtävät rakenteellinen
ja tekniset korjaustoimet.
o Remonttien rahoitus mietityttää.
 Ympäristön esteettömyys lähialueella (kerrostalojen sisällä ja pihalla), asiointialueella
sekä esteettömyys yleensä.
o Ikäihmisten raati osallistuu kaupungin esteettömyystyöryhmän toimintaan.
o Taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät tulee saada tietoisiksi esteettömyydestä
 Tulevat asumisratkaisut
o Rakentamisessa yksilöllisyys ja yhteisöllisyys on osattava sopivasti yhdistää.
o Ikäkausiasumisratkaisuissa otetaan huomioon eri ikäisten ihmisten, myös
ikäihmisten, asumistarpeet.
o Yhteisöasumisratkaisuissa ikäihmisellä on käytössään oma koti sekä
yhteisökäyttöön rakennetut tilat.

3. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
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