Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2019-2020
Tausta
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.
Hämeenlinnan nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 2018-2021. Kaupunginhallitus on
vahvistanut neuvoston toimintasäännön 9.12.2017. Siinä määritellään neuvoston
toimintaperiaatteet ja -mallit sekä toimintaresurssit.
Vanhusneuvoston tehtävät 2019-2020
1.Kaupungin strategian tukeminen
Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian keskeiset arvot ovat yhdenvertaisuus ja
yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus sekä kestävä elintapa.
Kaupunki on hyvinvointia edistävä, jossa on aktiiviset kansalaiset ja jossa toimitaan niin, että
- -hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienevät
- aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten
terveyttä
- -oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin
- -tavoitteiden toteuttajina ovat yhteisesti sovitut toimeenpano-ohjelmat
Vanhusneuvosto tukee osaltaan strategian tavoitteiden saavuttamista ja
toteuttamista.
2. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon suunnitteluun
osallistuminen, sen tukeminen ja 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.
Hyvinvointisuunnitelman teemat ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yhteisöllisyys
Osallisuus
Turvallisuus
Läheisverkostot
Liikkuminen
Terveys

Vanhusneuvosto on osallistunut ja ollut mukana hyvinvointisuunnitelmaprosessissa sekä
ikääntyneen väestön suunnitelman työstämisessä. Kokonaisuudelle on luotu aivan uudet
rakenteet ja prosessit Hämeenlinnan kaupungissa. Vastuu koko prosessin vetämisestä on
kuulunut strategia ja kehittämisen yksikölle. Prosessit ja niiden kehittäminen edelleen on nyt
saatu alkuun, ja työtä jatketaan tavoitteellisesti ja yhteistyötä tehden kaupungin eri toimijoiden
kanssa eteenpäin. Osallistumisen muotoja tulee vielä kehittää, jotta eri toimijoiden näkökulmat
tulevat paremmin esille.

Vanhusneuvosto haluaa olla mukana edellä mainittujen asioiden konkreettisten
tavoitteiden ja toteutuksen suunnittelussa sekä seurannassa.

3. Vanhusneuvoston muita keskeisiä tehtäviä v. 2020
Suuri osa tehtävistä on jatkoa jo käynnistyneelle työlle
1. osallistumme ja seuraamme laajasti ikääntyvälle väestölle tärkeiden palveluiden
suunnitteluun ja toteutumisen valvontaan (mm. hyvinvointi- ja terveydenhoitopalvelut,
asuminen, liikenne, esteettömyys)
2. tarkkailemme erityisryhmien hoidon- ja hoivan kehitystä esimerkkinä muistisairaat
3. osallistumme ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin mm. yksinäisyyden
vähentämisen ja lähipalvelujen kehittämisen osalta
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
(esim, seurakunnat, Silta-verkosto)
6. osallistumme ikääntyneen väestön asumisen kehittämisen suunnitteluun sekä
paikallisesti että maakunnallisesti
7. jatkamme kiinteää vuorovaikutteista yhteistyötä kaupungin eri toimielimien sekä
ikäihmisten raadin kanssa (toimialajohtajien kuulemiset, lautakunta- ja
valtuustoseminaarit, Valpas-työryhmä, erilaiset suunnitteluprojektit)
8. pidämme tiiviisti yhteyttä ikäihmisen järjestöihin, kolmannen sektorin toimijoihin,
SILTA-verkostoon sekä seurakuntiin
9. jatkamme vuorovaikutteisen viestinnän kehittämistä sekä kaupungin toimielinten, että
ikääntyneen väestön suuntaan (mm. Ikänurkka Hämeen Sanomissa)
10. Vanhusneuvoston oman työskentelytavan kehittäminen ja vanhusneuvoston
valintaprosessin ja kokoonpanon tarkistaminen, joka aloitetaan tekemällä neuvoston
oma itsearviointi kuluneesta toimikaudesta
11. Ajankohtaistehtäviä
- Lammin hyvinvointikeskuksen seuranta
- Vanhustenviikko 2020, suunnitteluprosessin uudistaminen
- Sujuvat hoitoketjut, mm. kotiutus sairaalasta. Ambulanssi- ja taksikuljetukset
- seurataan ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan maakunnallisen sote
kuntayhtymän valmisteluprosessiin
Vanhusneuvosto kokoontuu toimintasääntönsä mukaisesti 6-9 kertaa vuodessa. Neuvoston
työjaosto ja sihteeri valmistelevat kokoukset tavoitteena keskittyä ajankohtaisiin
kärkihankkeisiin ja turvata neuvostolle riittävä informaatio ajankohtaisten asioiden
kulloisestakin tilanteesta sekä varata aikaa kokouskeskusteluihin. Vanhusneuvoston mahdolliset
muut tehtävät
Vanhusneuvosto päättää toimikauden 2020-2021 kokousajankohdista ja mahdollisista muista
tapaamisista.

