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Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, läsnäolijat: 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  

Haapsamo Sinikka, puheenjohtaja on Hakamäki Riitta on 

Lapisto Ossi on Pullola Ulla ei 

Virtanen Sirkka-Liisa on Valkjärvi-Nystedt Pirjo ei 

Saari Seppo ei Kleemola Kaisa ei 

Haljoki Irja  ei Tyhjä ei 

Huostila Anja on Granat-Tapaila Asta ei 

Hämäläinen Juhani on Peltola Matti ei 

Kumpulainen Sinikka ei Kumpulainen Erkki ei 

Karisto Heikki ei Anttonen Marja ei 

 

Vanhusneuvoston muut läsnäolijat  

Savijoki Kaija-Leena, sote-lautakunnan puheenjohtaja on 

Nyholm Pentti, sote-lautakunnan edustaja on 

Kylliäinen Kylli, sihy-lautakunnan edustaja on 

Lehtonen Irmeli, kaura-lautakunnan edustaja on 

Repo Pentti, ikäihmisten vaikuttajaraadin edustaja on 

Tuominen Riitta, vanhusneuvoston sihteeri on 

 

1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Ehdotus: Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Sihteeri totesi läsnäolijat.  

 

2 Asialistan hyväksyminen ja käsittelyjärjestys 

Ehdotus: Hyväksytään asialista ja käsittelyjärjestys.  

Päätös: Asialista ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin.  
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3 Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset 

Ehdotus: Kuullaan Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset. 

Kaupungin verkkosivuille tuleva ikäihmisten palveluiden pääsivu uudistuu ja avautunee toukokuun 

aikana. Luonnosta pääsee katsomaan jo linkin kautta: https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-

talous/tietoa-hameenlinnasta/viestinta/ikaihmiset/ 

 

Päätös: Kokouksessa todettiin, että uudet ikäihmisten palveluiden etusivut avautuvat 1.6.2021 

tarjotinsivuna. Sivujen uusimista on tehty yhteistyössä ikäraadin ja vanhusneuvoston 

muodostaman työrukkasen sekä viestinnän ja ikäihmisten palvelujen hallinnon kanssa. Uusilla 

sivuilla pystytään yläreunan kuuden ruudun kautta ketomaan akuutteihin tilanteisiin liittyvät asiat 

linkkien kautta. Alempana 9:ssä ruudussa on kerrottu yleistietoa eri teemoihin liittyvistä linkeistä 

tiedon etsimistä ja hankintaa ajatellen. Ihan kaikkea tarvittavaa tietoa eteenpäin tarjotinsivulla ei 

vielä ole, pääosin siksi, että linkitettävää sisältösivua ei ole vielä olemassa.  

 

Vanhusneuvosto katsoi uuden tarjotinsivuluonnoksen läpi. Vanhusneuvosto totesi, että tämä 

tarjotinsivuratkaisu näyttää hyvältä tavalta koota erilaista ja eri paikoissa olevia tietoja samalle 

näkymälle. Vanhusneuvosto totesi hyvänä asiana sen, että sivulla on linkkejä myös kaupungin 

ulkopuolisiin toimijoihin. Ehdotuksena tuli vielä katsoa ikääntyneiden talouteen liittyviä asioita läpi 

ja lisätä tarvittaessa linkkejä eteenpäin tai kehittää edelleen talouden asioihin liittyvää sisältösivuja 

ikääntyneiden näkökulmasta. Lisäksi todettiin, että muistiin liittyvää tietoa tulee kaupungin 

verkkosivuille vielä lisätä.  

 

Vanhusneuvosto keskusteli edelleen myös perinteisemmän, paperisen tiedottamisen tavoista. 

Kokouksessa ehdotettiin, että jokaiseen Arjessa mukana lehteen olisi hyvä saada koonti 

tärkeimmistä kaupungin eri palveluihin liittyvistä puhelinnumeroista. Vanhusneuvosto ehdottaa 

kaupungin viestinnälle, että viestintä selvittää mahdollisuuden sille, että voitaisiinko Arjessa 

mukana-lehteen lisätä kaupungin yhteystietoja sisältävä osa.  

 

4 Lautakuntien edustajien terveiset 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntien edustajien terveiset. 

https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/viestinta/ikaihmiset/
https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/viestinta/ikaihmiset/
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Päätös: Kaija-Leena Savijoki aloitti kertomassa sote-lautakunnan käsittelemistä asioista. 

Lautakunnassa on tulossa isot ylitykset talousarvioihin jo tässä vaiheessa vuotta. Yhtenä 

isoimmista ylityksistä on tulossa tehostetun palveluasumisen ostoihin, joissa on ollut odotettua 

isommat hinnannousut. Osittain hinnannousu johtuu edellisen hankintakauden pituudesta, jona 

aikana palveluntuottajat eivät ole voineet nostaa hintoja sovittua enempää; tästä on muodostunut 

korotuspainetta hintatasoon. Hinnoissa näkyvät myös hoitajamitoituksen muutokset, mitoitukset 

ovat nyt isommat kuin aikaisemman hankintakauden alussa. Lautakunta on käsitellyt myös 

asiakasmaksulain muutosta sinänsä ja todennut että muutos on asiakkaiden näkökulmasta hyvä, 

mutta luo yhdessä hoitajamitoituksen nousun kanssa paineita kaupungin taloudelle. Lautakunta 

on käsitellyt kotoutumista edistävän lain mukaisen vastaanottosopimuksen uusimista, 

kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakastoimintaa ja toiminnasta maksettavat palkkioita sekä 

lapsiystävällinen Hämeenlinna toimeenpanosuunnitelmaa.  

 

Kokouksessa nousi esiin myös Assi-sairaalan rakentamisen tilanne. Sairaalan rakentaminen on 

alkanut maansiirtotöillä ja etenee rakentamisvaiheeseen aikataulussaan.  

 

Irmeli Lehtonen kertoi kaupunkirakennelautakunnan asioista. Lautakunta on käsitellyt 

kokouksissaan mm. Pullerin halliasiaa, Assi-sairaalan alueen katujen uusimista ja rakentamista, 

puistosuunnitelmia, kiinteistöjen kunnossapidon vaikuttavuutta ja sen kehittämistä sekä 

rakennuspaikkojen laskentakaavan päivittämistä. Assi-sairaalan rakennuslupa on hyväksytty. 

Keskusteluun nousi Assi-sairaalan tilojen riittävyys ja suunnitelmien sopivuus käyttöönsä. 

Lautakunta on myös jakanut ympäristöpalkinnon sekä kunniamaininnan.  

 

Kylli Kylliäinen kertoi sihy-lautakunnan käsittelemistä asioista. Lautakunnan kokouksessa on ollut 

kertomassa Liikuntahallit Oy:n taloudellisesta tilanteesta toimitusjohtaja Tuire Pöyhiä, Pandemia 

pakotti Liikuntahallit polvilleen. Korona on vaikuttanut paljon Liikuntahallien toimintaan ylipäätään 

ja siten myös yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Todettiin, että mm. uimahalleja pyritään saamaan 

asteittain auki riippuen koronatilanteesta sekä rokotuskattavuudesta. Lautakunta oli myös 

käsitellyt lautakunnan taloutta, toimintakate tulee jäämään tämän hetken ennusteen mukaan noin 

560 000 euroa budjetoitua heikommaksi. Syynä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksumuutokset alkaen 1.8.2021 sekä koronakustannukset (tehostettu siivous yms.). Myös 
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sihy-lautakunta on käsitellyt asiakasmaksulain muutosta. Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelman 

toimeenpanosuunnitelma oli käsittelyssä lautakunnassa, Lapsiystävällinen ohjelma on hyvä 

pohjamalli Ikäystävällinen Hämeenlinna-ohjelmatyötä ajatellen. Lautakunta käsitteli myös 

museoselvitystä.  

 

Kaikki lautakuntien edustajat kiittivät, että ovat saaneet olla mukana vanhusneuvoston 

toiminnassa.  

 

5 Toimintakertomus 1.6.2020 -31.5.2021 

Ehdotus: Vanhusneuvostokauden viimeistä toimintakertomusta värittää voimakkaasti käynnissä 

oleva Covid19-pandemia kokoontumisrajoituksineen. Kauden viimeinen toimintakertomus on 

liitteenä 1.   

Päätös: Toimintakertomus todettiin sisällöllisesti hyväksi. Muutamia täydennystietoja ja 

muokkausta on vielä tehtävä. Sovittiin, että Sirkka-Liisa Virtanen ja sihteeri työstävät 

toimintakertomuksen kuntoon. Sihteeri vie toimintakertomuksen kesäkuun lautakuntiin.  

 

6 Vanhusneuvoston siirtyvät asiat uudelle kaudelle 

Ehdotus: Vanhusneuvosto on ollut kauden aikana enenevässä määrin mukana erilaisissa 

toiminnoissa. Uuden neuvoston toimikausi alkaa syyskaudella ja jatkanee mukanaoloaan erilaisissa 

ryhmissä ja toiminnoissa: 

- Valpas-työryhmässä edustus vanhusneuvostossa 

- Palvelutalokummitoiminta 

- Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma. Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus 

- Liikenneturvallisuustyöryhmä 

- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 

- Kanta-Hämeen järjestöasioiden neuvottelukunta, työn etenemisen seuranta 

- SILTA-verkostossa edustus vanhusneuvostossa 

- Ikääntyneiden viestintäsuunnitelman eteenpäin vieminen  
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- Hämeen Sanomien Ikänurkka-palsta 

- valtuustoaloite Ikäystävällinen Hämeenlinna ohjelmatyö 

- esteettömyyssuunnitelman toteuttamisen seuranta 

- vanhusneuvosto on ollut mukana mm. kotihoidon sekä palveluasumisen sisällön ja 

myöntämisperusteiden tarkistamistyöskentelyssä sekä tehostetun palveluasumisen 

hankinnan valmistelussa; uusi vanhusneuvosto on mukana vastaavanlaisissa prosesseissa 

myös jatkossa 

- Vanhusneuvosto on mukana suunnittelemassa vanhustenviikon ohjelmaa 

- Hyvinvointia- ja terveyttä edistävän suunnittelun ja toteuttamisen valmistelu ja seuranta  

- yhteydenpito eri järjestöihin ja seurakuntiin, jotka toimivat ikäihmisten parissa 

- Järjestöjen SOTE-ryhmä, maakuntavalmistelu, Hämeen liiton alaista toimintaa 

- Assi-sairaalan rakentamisen seuraaminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen 

muutoksen seuraaminen ja siihen osallistuminen 

- Vanhusneuvostolle tehdyn kyselyn käyttäminen pohjamateriaalina vanhusneuvoston 

toiminnan jatkokehittämisessä 

- Ikääntyneiden digiosaamisen kehittymisen ja digitaitojen edistämisen seuraaminen ja 

eteenpäin vieminen eri toimijoiden yhteistyönä.  

Käydään lista läpi ja lisätään siihen tarpeelliset lisäykset. Sihteeri liittää mahdollisesti täydennetyn 

listauksen vanhusneuvoston tämän kauden viimeiseen toimintakertomukseen.  

Päätös: Lista käytiin läpi ja siihen tuli kaksi lisäystä, jotka ovat listan alimmaiset kohdat. 

Vanhusneuvosto totesi, että paljossa ollaan oltu mukana viimeisten neljän vuoden aikana. Lisäksi 

todettiin, että paljon on vielä työtä ja kehittämistä edessä muuttuvassa maailmassa. Sihteeri 

siirtää päivitetyn listan toimintakertomukseen. Lista menee tiedoksi ja jatkovalmisteluun uudelle 

vanhusneuvostolle.  

 

7 Uuden vanhusneuvoston muodostaminen 

Uuden vanhusneuvoston muodostaminen kaudelle 2021-2025 on edennyt. Maanantaina 

24.5.2021 pidetään toinen kokous uuden vanhusneuvoston järjestäytymiseksi. Mukaan on tulossa 

yhteensä 12 yhdistystä, kuten myös päättyvällä. Uuden vanhusneuvoston asettaa uusi 
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kaupunginhallitus. Hallitus asettaneet vanhusneuvoston elokuussa, jolloin ensimmäinen kokous 

olisi syyskuussa.  

 

Ehdotus: Kuullaan uuden vanhusneuvoston muodostamisen tilanne. Kokouksessa esitetään 

alustava lista jäsenistä ja varajäsenistä.  

Päätös: Sihteeri esitteli 24.5.2021 pidetyn kokouksen jälkeen päivitetyn tilanteen uudessa 

vanhusneuvostossa mukana olevista yhdistyksistä, varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Uudessa 

vanhusneuvostossa on mukana yhteensä 12 yhdistystä.  

 Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit ry 

 Hämeenlinnan seudun Sotaveteraanit ry 

 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry 

 Hämeenlinnan seudun senioriopettajat 

ry 

 Eläkeliiton Kalvolan yhdistys 

 Eläkeliiton Hämeenlinnan yhdistys ry 

 Eläkeliiton Rengon yhdistys 

 Eläkeliiton Hauhon yhdistys 

 Lammin Eläkkeensaajat ry 

 Hämeenlinnan seudun Sotainvalidit ry 

 Hämeenlinnan Seudun Kristilliset 

Eläkeläiset ry 

 Hämeenlinnan Eläkeläiset ry 

 

8 Uuden asiakasmaksulain mukaisten maksujen 

käyttöönotto on valmistelussa 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan 

palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Tasavallan 

presidentti vahvisti lain 30.12.2020. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa 

koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. 

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä. 

Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä 

palveluihin hakeutumiselle. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen 

käyttöä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko 

 maksuttomia 
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 asiakasmaksu on kaikille sama tai 

 asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan 

 

Hämeenlinnan kaupungissa uuden maksulain käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Muutokset 

ovat melko mittavia järjestelmille ja kaupungin henkilöstölle, mutta myös asiakkaille, joilta on 

pyydetty uudelleen tiedot tuloista. Lisäksi sote-lautakunta on käsitellyt 19.5.2021 kokouksessaan 

pykälän Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä maksuvapautusten ja -alennusten 

periaatteet vuonna 2021. Uusien maksupäätösten tekeminen on keskitetty 

asiakasohjausyksikköön, joka työstää uusia päätöksiä 7.- 9.6.2021, jolloin yksikön henkilökunta ei 

ota puheluita vastaan eikä tee kotikäyntejä.  

Maksu-uudistus vaatii muutoksia myös asiakastietojärjestelmään ja sen käyttöön.  

Kuten kaikissa isoissa muutoksissa, myös maksu-uudistuksen käyttöön ottamisessa saattaa syntyä 

epäselvyyksiä. Jos laskuissa tai niiden perusteissa on epäselvyyttä, asiakasta tai hänen läheistään 

pyydetään ottamaan yhteyttä asiakasohjaukseen, jotta asia saadaan selvitettyä kuntoon.  

Lisätietoja muutoksesta löytyy mm. STM:n verkkosivuilta: https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-

uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021.  

Ehdotus: Merkitään asia tiedoksi. 

Päätös: Todettiin, että asiakasmaksulain muutoksessa lisääntyy maksukattoon kuuluvat palvelut, 

joita mm. osa suunterveydenhuollon asiakasmaksuista. Tehostetun palveluasumisen, 

vanhainkotihoivan ja perhehoidon maksut yhtenäistyivät siten että maksun suuruus on 85 % 

nettokuukausituloista, myös käyttövaran suuruus on määriteltynä uudessa laissa. Kotihoidon 

maksut perustuvat jatkossa toteutuneisiin tunteihin aikaisemman tuntivälyksen sijaan. Laissa 

määritellään nyt myös se, että peruttamatta jääneet lääkäri- yms. käynneistä voidaan laskuttaa 

asiakkaalta.  

 

Todettiin myös, että lakimuutos tulee voimaan nopealla aikataululla ja keskellä kesää, mikä luo 

omat haasteensa kaupungin työntekijöille ja prosesseille.  

 

https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021
https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021
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9 Muut asiat ja vanhusneuvoston jäsenten esiin 

nostamat asiat 

Hämeenlinnan kaupunki on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Ympäristöministeriön 

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustushausta.  

Ehdotus: Vanhusneuvoston jäsenet voivat nostaa keskusteluun asioita.  

 

Päätös: Kuluvan valtuustokauden viimeisessä vanhusneuvoston kokouksessa käytettiin useampi 

kiitospuheenvuoro menneen kaudesta. Todettiin, että paljon on neljän vuoden aikana tapahtunut, 

mukana on ollut monta toimijaa viemässä eteenpäin ikääntyneiden asiaa. Työtä on paljon vielä 

edessä ja työsarka on laaja kattaen kaikki elämän osa-alueet.  

 

Yhteisesti todeten: Kiitos kaikille kuluneista vuosista!  

 

10 Menneet tapahtumat 

- Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan 1. toimikauden 2019-2021 raportti. Raportti on 

liitteenä 2. Uusi kausi alkaa 7.6.2021 pidettävällä kokouksella 

- SILTA-verkosto on järjestänyt kokouksia kerran kuussa säännöllisesti. Viimeisin kokous on 

ollut 7.5.2021 

- Järjestöjen SOTE-ryhmä on kokoontunut, 21.4.2021 ja 18.5.2021 

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjausryhmä on kokoontunut edellisen kerran 25.5.2021 

- Kanta-Hämeen järjestöille suunnattu kumppanuuspäivä 25.5.2021 

 

Päätös: Merkittiin menneet tapahtumat tiedoksi.  

 

11 Vanhusneuvoston kokoontumiset kevätkaudella 

2021 
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Ehdotus: Tämä 26.5.2021 kokous päättää valtuustokauden 2017 - 2021 vanhusneuvoston 

kokoukset. Seuraava kokous pidetään syyskaudella uuden kokoonpanon voimin.  

 

Uusi vanhusneuvosto kokoontunee elokuussa järjestäytymiskokoukseen, jossa valitaan työjaosto.  

 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.  


