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Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, läsnäolijat: 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  

Sirkka-Liisa Virtanen Kyllä Aili Virkki Ei 

Antti Leinikka Kyllä Salme Heijari Kyllä 

Veijo Virtanen Kyllä Hannu Hakala Ei 

Marjatta Toivonen Kyllä Sirkka-Liisa Puhakka Kyllä 

Heikki Koskela Kyllä Timo Kuosmanen Ei 

Risto Autio Ei Leena Pietilä Ei 

Riitta Hakamäki Kyllä Seppo Somerkallio Kyllä 

Pekka Sillanpää Kyllä Liisa Vuorela Ei 

Sirkku Vesanen Kyllä Tapani Antikainen Ei 

 

Vanhusneuvoston muut läsnäolijat  

Sosiaali- ja terveyslautakunta, puheenjohtaja Karoliina Frank Ei 

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sirpa Laakso Ei 

Kaupunkirakennelautakunta, Leena Suojala Kyllä, etänä 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Kalle Virtanen Kyllä 

Repo Pentti, ikäihmisten vaikuttajaraadin edustaja Kyllä 

Tuominen Riitta, vanhusneuvoston sihteeri Kyllä 

Kollanen Marjo, projektiasiantuntija Kyllä, poistui 14.00 

Valaja-Jokinen Sari, projektisuunnittelija Kyllä, poistui 14.00 

 

1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja sihteeri toteaa läsnäolijat. 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Sihteeri totesi läsnäolijat.  

 

2 Asialistan hyväksyminen ja käsittelyjärjestys 

Ehdotus: Hyväksytään asialista ja käsittelyjärjestys. 
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Päätös: Asialista hyväksyttiin siten, että kohta 5 käsiteltiin ihan kokouksen alussa.  

 

3 Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset 

Ehdotus: Ikäraadin puheenjohtaja Pentti Repo kertoi ikäraadin ajankohtaiset terveiset. 

 

Päätös: Ikäraadin toimintasuunnitelma vuoden 2023 loppuun on valmistunut. Toiminnassa 

keskitytään niihin asioihin, joihin voi vaikutta ja siinä on myös sovittu mihin asiakokonaisuuksiin 

keskitytään. Ikäraati jatkaa jo aiemmin sovittujen isojen teemojen mukaisesti. Asumisen teemassa 

vuoden 2023 pääosassa on asumisohjelman valmistelu. Hyte siirtyy vuonna 2023 sihy-toimialle ja 

hyvinvointipäällikön vastuulle. Raati seuraa hyten ja varsinkin ikäihmisten suunnitelman 

konkreettista etenemistä muuutoskaudella. Soten osalta raati on työstänyt ikäihmisten 

palvelupolkuja ja jatkaa yhteistyössä asian valmistelua edelleen. Tiedottamisen osalta HVA-

muutosvaihe tuo uuden tilanteen ikääntyneidenkin näkökulmasta, vielä mm. hyvinvointialueen 

verkkosivut ovat vasta valmistelussa. Raati tuo ikääntyneiden näkökulmaa tiedottamisen 

toteuttammiseen. Seniorineuvola on edelleen agendalla.  

 

4 Lautakuntien edustajien terveiset 

 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntien edustajien terveiset kokouksista. Luottamustoimielimien asialistat 

ja pöytäkirjat löytyvät kaupungin verkkosivuilta. 

https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm 

 

Päätös: Leena Suojala kertoi kuulumiset kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta, jossa oli 

päätetty mm. asemakaavan muutoksista, ranta-asemakaava-asiasta ja yhteiskäyttöautoista Ruusu-

korttelin ehdotusvaihe on nyt nähtävillä. Hulevesitaksan korotuksesta päätettiin myös. Valtuusto-

aloitteista käsittelyssä joukkoliikennekokeilu Lupa ajaa maksutta sekä veneilijoiden palvelut ja 

satamat Hämeenlinnassa. Joukkoliikennekokeilusta todettiin, että aloitteen mukaisella mallilla 

kokeilu on hallinnollisesti sekä myös sopimusteknisesti vaativa toteuttaa.  

 

https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
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Kalle Virtanen kertoi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksesta, jossa oli käsitelty mm. 

alakouluja koskevan palveluverkkoselvityksen periaatteista ja tavoitteista. Selvitystä lähdetään 

tekemään yhteistyössä mm. koulujen vanhempainyhdistysten kanssa sekä osallistamalla muuten 

paikallisia suunnitteluun. Vanhusneuvostossa nousi esiin koulujen käyttäminen varsinkin iltaisin 

erilaiseen toimintaan, jota olisi hyvä edistää mahdollisuuksien mukaan eri kouluissa. 

 

Vanhusneuvoston toimintakertomus on ollut käsittelyssä kaikissa lautakunnissa.  

 

5 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelun 

tilanne ikäihmisten palveluiden näkökulmasta 

Esitys: Katsauksen hyvinvointialuevalmisteluun kertovat HVA:n valmistelijat: 

- Marjo Kollanen. Projektiasiantuntija Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden 

kehittäminen iäkkäille-hankkeesta (Tulkoti) 

- Sari Valaja-Jokinen. Projektisuunnittelija, ikääntyneiden palvelut, Riihimäen seutu, Oma 

Häme 

 

Päätös: Sote-hankkeiden projektisuunnittelijat Marjo Kollanen ja Sari Valaja-Jokinen kertoivat 

sote-hankkeiden kautta hyvinvointialuevalmistelun tilannekuvaa lokakuun alkupuolelta Kanta-

Hämeessä.  

 

Tällä hetkellä tulevan hyvinvointialueen valmistelu keskittyy varmistamaan monin keinoin 

mahdollisimman häiriötöntä siirtoa vuodelle 2023. Sote-hankkeet ovat osaltaan tukemassa tätä 

muutosta, vaikkakin osa hankkeista on alkanut ennen kuin päätös hyvinvointialueista on tehty. 

Osa sote-hankkeissa tehdystä työstä on valmistelua päätöksentekoon, mutta osa hankkeisiin 

kuuluvista kehittämiskohteista jää odottamaan hyvinvointialueen päätöksentekoa myöhemmin tai 

toiminnan käynnistymistä vuonna 2023. Vuoden 2022 aikana käyttöön ei oteta mitään uusia 

palveluita, vaan hankkeissa tehty kehittämistyö siirtyy hyödynnettäväksi myöhemmin. Hankkeiden 

yksi kehittämiskohde on digitaalisuuden lisääminen, joka kohdentuu sekä henkilöstön arkiseen 

työhön että asiakkaalle asti mm. etäpalveluina. Digitaalisuuden lisäämisen yhtenä osa-alueena on 
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yleisen tietoisuuden lisääminen mm. hyvinvointiteknologiasta, josta on käyty kertomassa mm. eri 

työyhteisöille ja osallistumalla Seniorimessuille. Teknologian kehittämisen yksi haaste liittyy 

henkilöstön saatavuuden ongelmiin.  

 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen on iso muutos, joka vaatii paljon hallinnollista tekemistä. 

Muutoksessa yhdistyy 15 organisaatiota, jolla on vaikutusta mm. sopimuksiin, tiloihin, 

henkilöstöön, hankintoihin ja annettaviin palveluihin.   

 

Häiriöttömän siirtymän valmistelussa iso kokonaisuus on henkilöstön siirron sujuvuus. 

Hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 500 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaista, joiden osalta 

mm. monipuolinen tiedottaminen, palkkojen maksun jatkuvuus sekä tieto tulevasta 

lähiesimiehestä ja työyhteisöstä on tärkeää.  

 

Asiakkaiden osalta häiriötön siirtymä tarkoitta mm. seuraavia asioita:  

- Asukkaat tietävät mistä palvelut saadaan alkuvuodesta 2023. Nykyiset palvelupisteet ja 

esim. hoivan yksiköt säilyvät samoina vuoden vaihteen yli  

- Yhteystiedot ovat tiedossa, eli nykyisten kuntien vanhat puhelinnumerot säilyvät samoina 

ensi vuodelle. Muutoksia puhelinnumeroihin saattaa tulla vasta myöhemmin ja 

muutoksista tullaan tiedottamaan  

- Nykyiset asiakkaiden saamat palvelut pysyvät ennallaan. Esimerkiksi ikäihmisten 

palveluissa asiakkaan saama kotihoito, päivätoiminta tai ympärivuorokautinen hoito jatkuu 

ilman muutoksia vuodelle 2023. Muutoksia palveluihin saattaa tulla myöhemmin, kun 

palveluita yhdenmukaistetaan samanlaisiksi koko hyvinvointialueelle 

- Tietoa on saatavilla eli muutoksesta viestitään aktiivisesti eri viestintäkanavissa 

 

Hyvinvointialueen organisaation rakentaminen on käynnissä ja nimityksiä eri tehtäviin tehdään 

tiiviiseen tahtiin. Kukin eri tehtävään nimitetty henkilö aloittaa uudessa tehtävässään 

mahdollisuuksien mukaan jo tämän vuoden puolella.  

 

Hyvinvointialueen palveluvalikoimasta ja -verkosta päättää aluevaltuusto. Aluevaltuuston 

päätöksentekoon on tulossa ainakin alla olevat kokonaisuudet loppuvuodesta.  
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- Omaishoidon tuen yhtenäinen toimintaohje ja palkkiot 

- Kotiin annettavien palveluiden myöntämisen perusteet 

- Asumispalveluiden myöntämisen perusteet 

- sote-palveluiden asiakasmaksut 

 

Nykyisistä kunnan sote-palveluista hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat 1.1.2023 alkaen muun 

muassa: 

- Terveysasemien palvelut   

- Neuvolapalvelut, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut  

- Lapsiperheiden sosiaalipalvelut   

- Lastensuojelu   

- Sosiaalityö  

- Hammashoitoloiden palvelut   

- Ikääntyneiden kotihoito sekä asumispalvelut  

- Vammaispalvelut 

 

Kollasen ja Valaja-Jokisen diat ovat liitteenä 1.  

 

OmaHämeen verkkosivuilta löytyy ajankohtaista ja muuta materiaalia. Sivut kannattaa ottaa 

aktiiviseen seurantaan: https://omahame.fi/ 

6 Vanhusneuvoston palautekeskustelun yhteenveto 

Esitys: Vanhusneuvosto käsitteli syyskuun kokouksessaan kokemuksia kuluneesta 

toimintavuodesta 2021 - 2022 sekä seuraavan toimintavuoden suuntaviivoista. 

Palautekeskustelusta koottiin yhteenveto, joka on liitteenä 2.  

 

Käydään yhteenveto läpi ja keskustellaan asiasta kokouksessa sekä linjataan mahdollisia 

tulevaisuuden suuntaviivoja.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että vanhusneuvoston toimintaa jatketaan eteenpäin yhteenvedon 

pohjalta, jossa todetaan toiminnan vastaavan pitkälti odotuksia.  

https://omahame.fi/
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7 Vanhusneuvoston edustajat eri ryhmiin 

- uusia edustuksia vanhusneuvostolle ei ole tällä kertaa.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

8 Muut asiat ja vanhusneuvoston jäsenten esiin 

nostamat asiat 

- Meikä asuu missä haluu-hankeen kuulumiset. Hankepäällikkö työstää hankkeen raporttia ja 

muuta materiaalia valmiiksi sekä valmistelee hankkeen julkisia tilaisuuksia sekä 

mediatiedottamista. Hankkeen aikana on mm. kehitetty asumisen neuvontaa, joka on 

tulossa lakisääteiseksi kuntiin. Lisäksi pohjatietoa on kerrytetty vuonna 2023 työstettävän 

Hämeenlinnan asumisohjelman tekemiseen 

- Pysyvä koti - muuttuvat palvelut -hanke -hankeen kuulumiset 

- Sirkku Vesanen on ollut mukana hankkeen omavalvonta-osion tapaamisissa, jossa käydään 

osissa läpi omavalvontasuunnitelmaa ja sen käytäntöjä hoitohenkilökunnan kanssa 

- Aluevaltuuston kokousten kuulumiset ja ajankohtaiset asiat hyvinvointialueelta, syyskuun 

kokous on pidetty 20.9.2022. https://omahame.fi/aluevaltuusto/ 

o aluevaltuutettu Antti Leinikka kertoi kuulumisia kokouksesta, jossa oli päätetty osia 

hallintosäännöstä ja hyväksytty laaja investointilista.  

- Oma Hämeen osallisuusverkoston maakunnallinen tapaaminen pidettiin Forssassa 

6.10.2022  

o tapaamisessa kerrottiin mm. ikäihmisten tiedonsaannin tärkeydestä 

o ikäihmisille olisi parhaassa tapauksessa vain yksi puhelinnumero, johon voisi soittaa 

tarvittaessa. Käytännön toteutuksessa toki omat haasteensa 

o valtakunnallisesti on työn alla laaja alusta, palvelutietovaranto, johon kootaan eri 

palveluita tuottavien tahojen palvelut yhteen 

o seuraava verkoston tapaaminen on joulukuussa, aika ja paikka ilmoitetaan 

tarkemmin myöhemmin 

https://omahame.fi/aluevaltuusto/
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- vanhusneuvoston sihteeri vuoden 2023 alusta on suunnittelija Heli Pirkkalainen. Heli 

työskentelee Konsernipalveluiden yksikössä Strategia, kehittäminen ja tietohallinto. Uuden 

sihteerin perehdyttäminen on käynnissä 

 

Ehdotus: Vanhusneuvoston jäsenet voivat nostaa keskusteluun asioita.  

Päätös: Vanhusneuvostossa nousi esiin taksien, ja varsinkin kela-taksien toimimattomuus. 

Vanhusneuvoston jäseniin on oltu yhteydessä kela-takseihin liittyvistä ongelmista, jotka kiteytyvät 

siihen, että iäkäs ei pääse haluamaansa aikaan oikeaan paikkaan. Todettiin, että kaikista 

ongelmatapauksista palaute on hyvä antaa suoraan toimijalle. 

 

Alueellisen vanhusneuvoston toimintasääntö on valmistelussa ja tullee päätöksentekoon 

loppuvuodesta 2022. Hämeenlinnan vanhusneuvosto on lähettänyt osaltaan koosteen 

kommenteista aiemmin tehtyyn luonnokseen alueellisesta vanhusneuvostosta. 

 

9 Vanhusneuvoston syksyn 2022 kokoukset 

- 9.11.2022, klo 13.00 - 15.00, Raatihuone Bankettisali 

o Päivi Joenmäki, Liikkuva Hämeenlinna-ohjelma, luonnosvaiheen ohjelma 

- 14.12.2022, klo 13.00 - 15.00, Raatihuone Bankettisali 

o Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, Hämeenlinnan kaupunki vuonna 2023 

 

Ehdotus: Merkitään asiat tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. Todettiin lisäksi, että kevätkauden 2023 kokousaikataulu on 

valmistelussa. Sovittiin, että keväällä kokoonnutaan keskiviikkoisin kello 10-12.  


