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Hml vanhusneuvosto 2018-21

• Yhdeksän jäsentä + varajäsenet + sihteeri
• Sihy-, Kaura- ja Sote-lautakuntien edustajat
• Ikäraadin edustaja

• Työvaliokunta: puheenjohtaja, 2 
varapuheenjohtajaa, sihteeri

• Kokouksia 8-9 vuodessa, työvaliokunnalla lisäksi 8-9 
kokousta
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Kaupungin strategia: hyvinvointi

Valtuuston asettama päämäärä:
Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset 
kansalaiset
Valtuuston asettamat tavoitteet:
• hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot

pienenevät, 
• aktiiviset  ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät 

yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä, 
• oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten 

tarpeisiin
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Miten maakunta- ja soteuudistus on 
vaikuttanut vanhusneuvoston toimintaan?
• Lisännyt mahdollisia vaikutuskanavia
• Pakottanut perehtymään asioihin laajemmin 
• Lisännyt työmäärää – ainakin tässä vaiheessa
• Rakentanut laajempaa kokonaisnäkemystä
• Lisännyt huolta palvelujen säilymisestä
• Lisännyt huolta palvelu- ja hoitoketjujen 

toimivuudesta
• Kirkastanut käsitystä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen tärkeydestä 
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Vanhusneuvostot mukana 
Kanta-Hämeessä
TOIMIJAT:
1. OmaHäme – Kanta-Hämeen maakuntauudistuksen valmisteluelin

• Lukuisia seminaareja, työpajoja, infotilaisuuksia 2017-2018

2. I&O-kärkihanke= Iäkkäiden sekä omais- ja perhehoidon palvelut
• Kanta-Hämeen muutosagentti Annukka Kuismin
• Maakunnan kaikkien kuntien ikäihmisten palveluiden laaja kartoitus
• Useita työpajoja vanhusneuvostojen edustajille
• Tavoitteiden määrittely maakunnalle ikäihmisten palvelujen osalta
• Maakunnallisen vanhusneuvoston valmistelu, toimintasääntö valmis
• Päätös maakunnallisen vanhusneuvoston pilotoinnista heti kun 

mahdollista
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Maakunnallinen kehitysohjelma
Ikäihmisten palvelut 
Tavoitteet
• Eriarvoisuuden estäminen
• Rahallisten resurssien käytön hyödyllisyys ja tehokkuus
• Ennaltaehkäisevien toimien lisääminen
• Tiedon saanti palveluista ja palveluiden helppo saatavuus
• Palvelujen laatu
• Toimiva asiakas- ja palveluohjaus
• Panostus kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen
• Uudenlaisia yhteisöllisiä asumismuotoja ikääntyneille
• Henkilöstön riittävyys, osaamistaso ja jaksaminen
• Ihmislähtöisyys ja asiakkaan tarpeiden huomiointi
• Omaishoidon lisääminen ja tukeminen tasapuolisesti
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Huolenaiheita

• Miten asukas/asiakaslähtöisyys toteutuu maakunnassa?
• Mihin rahat riittävät?
• Kuntien ja maakunnan rajapinnat? Miten vastuut 

jaetaan?
• Kuntien ja maakunnan palveluiden 

yhteensovittaminen?
• Putoaako jotakin pois? Ei kuulu kellekään?
• Järjestötoimijoiden asema ja rahoitus?
• Yhteistoiminta kolmannen sektorin kanssa

• Kanta-Häme: Järjestötoiminnan neuvottelukunta
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Miten me sen teimme?
Osallistu - vaikuta – verkostoidu 
• Osallistu aktiivisesti maakunnalliseen 

suunnitteluun
• Pyri mukaan kaupungin / kunnan 

suunnitteluprosessiin
• Ota henkilökohtaisia yhteyksiä (virkamiehiin, 

luottamushenkilöihin)
• Tee yhteistyötä seurakuntien ja sote-järjestöjen 

kanssa
• Osallistu asiakasraateihin 
• Käytä puheenvuoroja
• Tiedota ja viesti - rakentavasti
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Onnistumisen edellytykset

• Sitoudu, mene mukaan
• Perehdy, opiskele, kysele, kuuntele
• Tee ahkerasti töitä, vanhusneuvosto tarvitsee 

”työrukkasen” 
• Ole kärsivällinen ja sitkeä, usko itseesi!
• Muutokset ovat turhauttavan hitaita, mutta ne 

tapahtuvat!

12.11.2018



Mietittäväksi

• Mitä on oleellista ”ikäihmisten hyvinvoinnissa”? 
Mihin keskittyä?

• Ikäihmiset eivät ole ”lauma” tai ”massa”
• Yksilöllisyys on tunnistettava ja otettava huomioon 
• Selvät epäkohdat on poistettava
• Arvostus, tasa-arvo muiden ikäryhmien kanssa
• Jokaisen oman vastuun sisäistäminen

Mutta:
”Onnettomuuden poistaminen ei aina lisää 
onnellisuutta”
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