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Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2021 

Tausta 

Hämeenlinnan nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 2018-2021. Kaupunginhallitus on 

vahvistanut neuvoston toimintasäännön 9.12.2017. Siinä määritellään neuvoston 

toimintaperiaatteet ja -mallit sekä toimintaresurssit.  

Vanhusneuvosto on yksi kansalaistoiminnan muoto ja kaupungin sekä ikäihmisten järjestöjen että 

asukkaiden välinen linkki, jonka tehtävänä on tuottaa kehittämisideoita palvelujen järjestämiseen 

sekä välittää palautetta niiden laadusta. Neuvostoa tulee lakisääteisenä toimielimenä kuulla 

ikäihmisen asioiden valmistelussa ja saadun palautteen jatkoprosesseissa. 

Tehtävät v. 2020-2021 

1.Kaupungin strategian tukeminen 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian keskeiset arvot ovat yhdenvertaisuus ja 

yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus sekä kestävä elintapa. 

Kaupungin ikäihmisten palveluilla tuetaan asiakkaiden elämänlaatua, voimavaroja sekä 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten oma hyvä elämä 

ensisijaisesti kotona, tarvittaessa hoivakodeissa, tarjoamalla asiakkaan voimavaroihin ja yksilöllisiin 

tarpeisiin perustuvia suunnitelmallisia palveluja. Palveluiden suunnittelun lähtökohtana on 

yksilöllisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistäminen. 

Vanhusneuvosto tukee näiden tavoitteiden saavuttamista. 

2. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman seuranta. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2019 vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman 

toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon 

järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on osa kaupungin hyvinvointikertomusta/ 

suunnitelmaa vuosille 2017-2021. 

Vanhusneuvosto on ollut jossakin määrin mukana hyvinvointisuunnitelmaprosessissa sekä 

ikääntyneen väestön suunnitelman työstämisessä.  Kokonaisuudelle on luotu uudet rakenteet ja 

prosessit kaupungin organisaatiossa. Vastuu koko prosessin vetämisestä on kuulunut strategia ja 

kehittämisen yksikölle. Prosessien kehittäminen on saatu alkuun. Työtä jatketaan tavoitteellisesti 

yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Osallistumisen muotoja tulee vielä kehittää, jotta 

eri toimijoiden näkökulmat tulevat paremmin esille.  

Vanhusneuvosto haluaa olla mukana hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden konkretisoinnissa 

sekä toteutuksen suunnittelussa ja seurannassa. 

 

3. Ajankohtaiset haasteet, koronapandemia, sote-uudistus, kaupungin palvelurakenteen 

uudistaminen, kaupunkitalouden alijäämä 
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Hämeenlinnan kaupunki kuten maan muutkin kunnat kamppailee supistuvien taloudellisten 

resurssien paineessa. Tilannetta hankaloittaa koronapandemia, joka tulee vaikuttamaan laajasti 

koko ensi vuoden. Kaikki kaupungin palvelut, ikäihmisten palvelut mukaan lukien joutuvat 

kriittiseen tarkasteluun. 

Vanhusneuvosto pyrkii omalta osaltaan turvaamaan ikäihmisten palveluiden saatavuuden 

mahdollisesta palveluverkon supistuksista huolimatta. Palveluiden tasapuolinen saatavuus on 

tärkeämpää kuin niiden fyysinen sijainti. Digitaalisen palveluiden rinnalla tulee jatkossakin 

säilyttää riittävä määrä henkilökohtaista palvelua. Palveluseteleiden laajempi tarjonta tasaa 

mahdollista eriarvoisuutta palveluiden saannissa sekä helpottaa painetta kaupungin palveluiden 

kysynnässä. 

Ikäihmisten tiedonsaannissa vanhusneuvosto korostaa omaisten ja läheisten suurta merkitystä. 

Tiedottamista kehitettäessä tulee muistaa, että tiedot palveluista kulkevat ikäihmisille varsin usein 

omaisten ja läheisten kautta ja heidän tulkitsemanaan. 

Vanhusneuvosto jatkaa hedelmällistä yhteistyötä ikäraadin kanssa mm. ikäihmisille suunnatun 

tiedottamisen kehittämisessä.  

 

4. Vanhusneuvoston muita keskeisiä tehtäviä v. 2020-2021 

Suuri osa tehtävistä on jatkoa jo käynnistyneelle työlle. Suurin osa kauden 2020-2021 tehtävistä on 

samoja, kuin edellisellä kaudella. Korona-epidemia haittasi huomattavasti keväällä 

vanhusneuvoston työskentelyä.  

1. osallistumme ja seuraamme laajasti ikääntyvälle väestölle tärkeiden palveluiden 

suunnitteluun ja toteutumisen valvontaan  

2. tarkkailemme erityisryhmien hoidon- ja hoivan kehitystä esimerkkinä muistisairaat 

3. osallistumme ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin (hyte) mm. 

liikkumisen ja asumisen esteettömyys sekä lähipalvelujen turvaaminen  

4. jatkamme palvelutalojen kummitoimintaa nostaen esiin sekä mahdollisia epäkohtia 

että hyviä käytäntöjä 

5. osallistumme aktiivisesti seudulliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön ikäihmisten 

palveluiden kehittämisessä julkisten toimijoiden ja 3. sektorin voimavaroja käyttäen  

6. osallistumme ikääntyneen väestön asumisen kehittämisen suunnitteluun sekä 

paikallisesti että maakunnallisesti 

7. jatkamme kiinteää vuorovaikutteista yhteistyötä kaupungin eri toimielimien sekä 

ikäraadin kanssa (toimialajohtajien kuulemiset, lautakunta- ja valtuustoseminaarit, 

Valpas-työryhmä, erilaiset suunnitteluprojektit) 

8. pidämme tiiviisti yhteyttä ikäihmisen järjestöihin, SILTA-verkostoon sekä seurakuntiin 

9. jatkamme vuorovaikutteisen viestinnän kehittämistä sekä kaupungin toimielinten että 

ikääntyneen väestön suuntaan (mm. Ikänurkka Hämeen Sanomissa) 

10. ajankohtaistehtäviä 

- hyte -suunnitteluun osallistuminen 
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- sote-lainsäädännön vaikutusten seuranta, ikäihmisten hyvinvointi- ja 

terveyspalvelut 

- tulevien sote-keskusten palveluiden arviointi ikäihmisten näkökulmasta 

- Lammin hyvinvointikeskuksen käyttöönoton seuranta 

- Assi-sairaalan suunnitteluprosessin seuranta  

- Vanhustenviikko 2021, suunnitteluprosessin uudistaminen 

11. vanhusneuvoston kokoonpanon ja toimintatapojen uudistamisen tarpeen 

valmisteleminen 

Vanhusneuvosto kokoontuu toimintasääntönsä mukaisesti 6-8 kertaa vuodessa. Se päättää 

toimikauden 2020-2021 kokousajankohdista ja mahdollisista muista tapaamisista. 

 


