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Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, läsnäolijat: 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  

Sirkka-Liisa Virtanen On Aili Virkki On 

Antti Leinikka Ei Salme Heijari On 

Veijo Virtanen On Hannu Hakala On 

Marjatta Toivonen On Sirkka-Liisa Puhakka On 

Heikki Koskela Ei Timo Kuosmanen Ei 

Risto Autio Ei Leena Pietilä On 

Riitta Hakamäki Ei Seppo Somerkallio On 

Pekka Sillanpää On Liisa Vuorela Ei 

Sirkku Vesanen On Tapani Antikainen Ei 

 

Vanhusneuvoston muut läsnäolijat  

Sosiaali- ja terveyslautakunta, puheenjohtaja Karoliina Frank Ei 

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sirpa Laakso Ei 

Kaupunkirakennelautakunta, Leena Suojala Ei 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Kalle Virtanen On 

Repo Pentti, ikäihmisten vaikuttajaraadin edustaja On 

Tuominen Riitta, vanhusneuvoston sihteeri On 

Raukko Päivi, sivistys- ja hyvinvointijohtaja On 

Pirkkalainen Heli, suunnittelija On 

 

1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja sihteeri toteaa läsnäolijat. 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi vuoden viimeiseen 

kokoukseen. Sihteeri totesi läsnäolijat.  
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2 Asialistan hyväksyminen ja käsittelyjärjestys 

Ehdotus: Hyväksytään asialista ja käsittelyjärjestys. 

 

Päätös: Asialista ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin.  

 

3 Muutokset vanhusneuvoston toiminnassa 1.1.2023 

alkaen 

Sosiali- ja terveyslautakunnan edustajat ovat kutsuttuina tähän kokoukseen viimeistä kertaa, koska 

lautakunnan toiminta päättyy 31.12.2022. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä 

kaupunkirakennelautakunnan toiminta ja edustajat jatkavat vanhusneuvostossa 1.1.2023 jälkeen. 

Vanhusneuvoston sihteeri vaihtuu 1.1.2023 lukien. 

 

Ehdotus: Merkitään asiat tiedoksi.  

 

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.  

 

4 Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset 

Ehdotus: Ikäraadin puheenjohtaja Pentti Repo kertoi ikäraadin ajankohtaiset terveiset. 

 

Päätös: Pentti Repo kertoi ikäraadin kuulumiset. Ensin Repo kiitti vanhusneuvostoa ja kaupungin 

viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä myös vuoden 2022 aikana. Ikäraati ja vanhusneuvosto ovat 

saaneet olla jälleen mukana monessa eri valmistelussa vuoden aikana ja odotukset seuraavalle 

vuodelle ovat positiiviset yhteisen valmistelun jatkumisen suhteen. Ikäraadin joulukuun kokous 

peruttiin, koska hyvinvointialueen valmistelu on niin tiiviissä vaiheessa. Ikäraati palaa uudesta 

näkökulmasta vuonna 2023 asialle. Ikäraadin toimintaa suunnitellaan vastaamaan uutta tilannetta, 

jossa on kaupungin lisäksi hyvinvointialue toimijana, raadin näkökulman säilyessä ikäihmisten 

asioissa. Vuosi 2023 tulee olemaan siirtymävuosi ja sen aikana määrittyvät ja tarkentuvat monet 

toiminnot hyvinvointialueella mutta myös kaupungilla.  
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5 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: Kalle Virtanen kertoi , että sihy-lautakunnan joulukuun kokouksessa käsitiin mm. vuoden 

2023 käyttösuunnitelmaa, Kulttuuri- ja liikuntapalkintojen myöntämistä (julkaistaan 19.12.2023) 

sekä harkinnan varaisia järjestöavustuksia. Järjestöavustuksia haettiin noin 500 000 euron edestä, 

mutta jaettavaa oli noin 230 000 euron edestä.  

 

Sote-lautakunnan viimeinen kokous on pidetty 7.12.2022, terveiset kokouksesta toi Veijo Virtanen 

ja Sirkku Vesanen. Isoimpana asiana oli vuoden 2022 talousarvion toteutuminen.  

 

Kokouksessa todettiin lisäksi, että Niklas Lähteenmäki on valittu kaupungin elinvoimajohtajaksi 

1.1.2023 alkaen. Elinvoimajohtajan yksi osa-alue on asumisen kehittämiseen liittyvät asiat.  

 

6 Hämeenlinnan kaupunki 2023 alkaen 

Esitys: Vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden toiminta muuttaa kaikkien kuntien 

toimintaa, kun sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden 

toiminnaksi. Hyvinvointialueen ja alueen kuntien sekä muiden toimijoiden välisiin toimintoihin ja 

yhteistyön muotoihin ja ilmiöihin tulee muutoksia, joita on jo kehitetty ja tullaan kehittämään 

edelleen tulevina vuosina. 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko kertoo Hämeenlinnan kaupungin näkökulmasta kunnan 

ja hyvinvointialueen yhdyspinnoista. 

Päätös: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko kertoi ensin vuoden vaihteessa tulevan 

organisaatiomuutoksen olevan ison ja vaikuttavan moneen toimintoon. Kuntien toimintakenttä 

tulee muuttumaan paljon, kun sote-toimiala siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. 

Raukko kertoi lyhyesti ensi vuoden kaupungin organisaation muutoksista, vaikka iso osa 

kaupunkiin jäävästä organisaatiosta jatkaa toimintaansa muuttumatta. Kaupungilla aloittaa 

https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
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vuoden 2023 alusta uusi hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (Hyte) tiimi sivistys- ja hyvinvointi 

(Sihy) toimialan alaisuuteen. 

Kaupungilla on tehty vuonna 2022 valmisteluja tulevaan muutokseen sekä kaupunkiorganisaation 

osalta että hyvinvointialuevalmistelun osalta. Yksi iso asia hyvinvointialuevalmistelussa on ollut 

käydä kaikki sopimukset läpi, sopimuksia on noin 750 kappaletta ja niistä osa siirtyy suoraan 

hyvinvointialueelle ja osa jaetaan kaupungin ja hva:n kesken. Hämeenlinnasta siirtyy 

hyvinvointialueelle soten mukana noin 1500 henkilöä. Ensi vuonna iso muutos on se, että 

kaupunki ei enää tee päätöksiä, jotka koskevat terveys- ja sosiaalitoimien palveluita.  

Kanta-Hämeen kunnat ja hyvinvointialueen valmistelijat ovat valmistelleet yhdyspintaan liittyviä 

asiakokonaisuuksia vuoden 2022 aikana yhteistyöryhmässä nimeltään Kanta Hämeen 

hyvinvointityön ja johtamisen yhdyspintarakenteet. Hyvinvointialueen sekä alueen kuntien 

velvoitetaan tekevän yhteistyötä jo lakisääteisestikin. Kanta-Hämeessä on 11 kuntaa ja yksi 

hyvinvointialue, joiden kesken on luotavat toimivat yhteistyön rakenteet mm. Hyvinvointia ja 

terveyttä edistävissä asioissa, neuvonnassa (ikäihmiset korostuvat), asumisessa sekä 

turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Virallisten viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuvien ryhmien 

lisäksi on keskusteltu avoimien verkostojen hyödyntämisestä, jotta keskustelu olisi monimuotoista 

ja asiasta kiinnostuneet tahot ja henkilöt pääsisivät keskusteluihin mukaan. Haasteena on, että 

erilaisia työryhmiä olisi syntymässä todella runsaasti, mikä ei ole mahdollista toteuttaa. 

Luonnoksena on, että alkuun lähdettäisiin pienellä määrällä eri teemaisia ryhmiä ja rauhassa 

suunnitellen katsotaan yhteistyöryhmien määrät, muodot ja sisällöt vuoden 2023 aikana. 

Yksi iso yhteinen asia kunnilla ja hyvinvointialueella on HYTE, johon on saatavilla ohjeistusta esim. 

Kuntaliitosta. Kunnat sekä HVA ovat velvoitetut tekemään HYTE-suunnitelmat ja raportoinnit, 

joiden sisällöt ja tavoitteet ovat pitkälti yhdenmukaiset. Tavoitteena on, että yhdenmukaiset 

käytännöt olisivat käytössä seuraavan valtuustokauden alkaessa 2025.  

Talouteen liittyvissä asioissa HVA ja alueen kunnat ovat velvoitetut lakisääteisesti käymään 

vuosittaisia keskustelua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä on vielä monta asiaa 

sopimatta, mutta asiakokonaisuuksia on ja valmisteltu ja tullaan valmistelemaanedelleen ja 

päättämään vuoden 2023 aikana. Päivi Raukon diat ovat muistion liitteenä 1.  
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7 Vanhusneuvoston edustajat eri ryhmiin 

- Hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön 

kokouksessaan 14.11.2022. Samalla kuntien vanhusneuvostoille lähetettiin 

nimeämispyyntö, jossa pyydettiin nimeämään alueelliseen vanhusneuvostoon varsinainen 

jäsen ja varajäsen, toinen mies ja toinen nainen. Vanhusneuvoston sihteeri on ilmoittanut 

Hämeenlinnan vanhusneuvoston edustajat, kuten päätettiin kokouksessa 9.11.2022 

päätettiin. 

 

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.  

 

8 Muut asiat ja vanhusneuvoston jäsenten esiin 

nostamat asiat 

- Meikä asuu missä haluu-hankeen kuulumiset. Tahdonilmaisun on luovutettu 

luottamusjohdolle 14.11.2022 ja 30.11.2022. Kaupunkiuutisissa oli lehtijuttu ikäihmisten 

asumisesta. Hanke päättyy virallisesti 31.12.2022 

- Pysyvä koti - muuttuvat palvelut -hanke -hankeen kuulumiset. Projektipäällikkö työstää 

tällä hetkellä loppuraporttia ja kokoaa hankkeen tuloksia. Päällikkö on käynyt kertomassa 

tuloksista eri tiimeissä ja ryhmissä. Loppuseminaari pidetään 15.12.2022. Hanke päättyy 

virallisesti 31.12.2022 

- Aluevaltuuston kokous pidettiin 13.12.2022. Valtuusto teki päätöksen omaishoidon 

palkkioiden harmonisoinnista, mikä merkitsee tuntuvaa korotusta palkkioihin mm. 

Hämeenlinnassa.  Lisäksi keskusteltiin hva:n tulevien työntekijöiden kelpoisuudesta hva:n 

luottamustoimiin. https://omahame.fi/aluevaltuusto/ 

- Oma Häme järjesti maakunnassa kolme asukastilaisuutta. Hämeenlinnan seudun tilaisuus 

järjestettiin 7.12.2022, klo 16:30, paikka oli Wetterin auditorio ja Youtube. 

https://omahame.fi/tapahtumat/oma-hameen-asukastilaisuus-2/ 

- Hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden osallisuusverkoston kokous pidettiin 8.12.2022, 

tällä kertaa kokoontuminen oli Janakkalassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. luonnosta 

omavalvontaohjeistukseksi. 

https://omahame.fi/aluevaltuusto/
https://omahame.fi/tapahtumat/oma-hameen-asukastilaisuus-2/
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- Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 hyväksyttiin 

Hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2026, joka pitää sisällään mm. lakisääteisen suunnitelman 

ikääntyneen väestön tukemiseksi. Asia pitää sisällään paljon materiaalia, jotka voi lukea 

Hämeenlinnan kaupungin kokousjärjestelmän pöytäkirjoista:  

http://hameenlinna.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm 

- Silta-yhteistyöverkoston kokous pidettiin 12.12.2022 

- Ikäihmisten palveluiden vuodelle 2022 käyttöön tullet perintö- ja testamenttivarat on 

käytetty sovittuihin kohteisiin vuoden aikana 

- Ikänurkka ilmestyy vielä joulukuussa. Ikänurkan jatko on työjaostolla suunnittelussa ja 

valmistelussa ja asiaan palataan myöhemmin uudelleen.  

- Vanhusneuvosto on saanut sihteerin kautta kirjeen liittyen ikääntyvien taloudellisiin 

mahdollisuuksiin maksaa kohonneita sähkölaskuja. Osalla iäkkäistä on heikot 

mahdollisuudet itse hoitaa omia asioitaan, vaikka yhteiskunnalla onkin olemassa erilaisia 

tukijärjestelmiä. Läheisten erilainen tuki ja apu on tällöin hyvin olennaista esim. 

yhteydenotoissa kelaan ja sähköyhtiöihin. Vanhusneuvosto keskusteli kirjeestä ja sen 

aihepiiristä ja toteisi että energian hinnan nousu koettelee laajasti suomalaisia tällä 

hetkellä. Vanhusneuvosto toivoi asiaan pikaista ratkaisua myös eduskunnan taholta.  

 

Ehdotus: Vanhusneuvoston jäsenet voivat nostaa keskusteluun asioita.  

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.  

 

9 Vanhusneuvoston kevään 2023 kokoukset 

Vanhusneuvoston kevään hyväksytty kokousaikataulu: 

- 18.1.2023, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali  

o Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja varaumisjohtaja Anne Iijalainen, 

Hämeenlinnan kaupungin organisaation ja toiminnan esittely 2023 

- 15.2.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali 

o Hämeenlinnan kaupungin viestintäpäällikkö Mia Hällström, Hämeenlinnan 

kaupungin viestintä 

http://hameenlinna.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
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- 15.3.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali 

- 12.4.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali 

- 17.5.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali 
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Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi. Maaliskuun kokouksen aiheesta, aikataulusta sekä ajankohdasta 

käydään vielä tarkempaa keskustelua.  


