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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
3.2.2022 klo 14
Team-etäkokous
Osallistujat
Petri Mattila

kaupunginhallitus, puheenjohtaja

Marja-Liisa Saarinen

sosiaali- ja terveyslautakunta

Raisa Laurila-Hakulinen

elinvoimalautakunta

Jukka Mursula

sivistyksen ja osaamisen lautakunta

Ismo Portin

tekninen lautakunta

Raija Vuorela

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Tarja Simonen

Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry

Pirjo Rautanen

Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry

Tiina Siivonen

Riihimäen Seudun Invalidit ry

Päivi Sinivuori

Riihimäen Kehitysvammatuki ry

Esko Mäkinen

Riihimäen seudun reuma-tules ry

Reijo Kurkela

Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Leena Toivonen

Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut, sihteeri

Kutsuttuna:
Kristiina Kalliovalkama

Riihimäen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala,

palvelupäällikkö
Käsitellyt asiat
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Todettiin osallistujat ja käytiin
esittäytymiskierros, koska mukana oli uusi jäsen, teknisen lautakunnan edustaja
Ismo Portin.
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Simonen ja Pirjo Rautanen.
3. Vammaispalvelujen hankintojen tilanne: vaikeavammaisten palveluasumisen
kilpailutus ja henkilökohtaisen avun kilpailutus / Kristiina Kalliovalkama ja Leena
Toivonen
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Vammaispalvelujen tarjouskilpailu on saatu päätöksen ja hankintapäätös on tehty.
Uudet puitesopimukset astuvat voimaan 1.3.2022 ja ovat voimassa 4 vuotta.
Puitesopimuksilla hankitaan sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista palveluasumista
(tilapäishoitoa). Palveluntuottajiksi tarjouskilpailun perusteella valittiin Inkilänhovi
ry, Yrjö & Hanna Oy (Palvelutalo Kirkkopiha), HOIVAKYMPPI Oy (Onnikoti Venny),
Attendo Joenranta Oy (Attendo Joenranta Oy Rykmentti) ja Validia Oy (perustettava
yksikkö). Yksiköiden tuli sijaita enintään 50 km päässä Riihimäen keskustasta.
Hankinnan tarjousasiakirjat (mm. palvelukuvaus) ovat julkisia asiakirjoja mahdollisia
palveluntuottajien liikesalaisuuksia lukuunottamatta.
Keskusteltiin palveluasumisyksikköjen valvonnasta. Yksikön sijaintikunta vastaa
yksityisten palveluntuottajien valvonnasta säännöllisin valvontakäynnein. Jos
riihimäkeläinen asiakas asuu palvelutalossa toisella paikkakunnalla, saadaan
kyseisen kunnan valvontaviranomaisilta valvontalausunnot ja -raportit
automaattisesti. Riihimäellä sijaitsevien palveluasumisyksiköiden valvontaan sisältyy
myös sopimusvalvonta (sen valvominen, että puitesopimusten vaatimukset
toteutuvat käytännössä). Lisäksi asiakkaiden omatyöntekijät (sosiaalityö) suorittavat
valvontaa osana asiakastyötä: jos esim. palvelusuunnitelmaa tarkistettaessa
asiakkaan tai omaisten kanssa tulee esiin epäkohtia, niihin puututaan ja tarvittaessa
asian selvittelyyn otetaan mukaan valvonnasta vastaava viranhaltija.
Käytiin läpi henkilökohtaisen avun hankinnan valmistelua ja pyydettiin valmisteluun
vammaisneuvoston jäsenten näkökohtia. Nykyinen henkilökohtaisen avun
ostopalvelupuitesopimus päättyy 31.7.2022. Uusi hankinta tehdään yhdessä Lopen
ja Hausjärven kanssa. Hankinnassa tullaan kilpailuttamaan ns. tavanomainen
henkilökohtainen apu ja ammatillinen henkilökohtainen apu. Jälkimmäinen
tarkoittaa sitä, että avustajalta edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon tai muuta
soveltuvaa ammattitutkintoa.
Keskustelussa tuotiin esiin olennaisina seikkoina a) mahdollisimman pysyvät ja
pitkäaikaiset avustajat (ongelmana avustajien vaihtuvuus ja henkilöstön saatavuus),
b) palveluntuottajan ripeän ja oma-aloitteisen toiminnan, jos avustaja ilmoittaa työn
lopettamisesta ja c) asiakkaan mahdollisuuden ”kokeilla” useampaa avustajaa, jotta
sopiva löytyy. Lisäksi korostettiin d) perehdytyksen tärkeyttä ja e) valmiutta toimia
myös kommunikaation vaikeuksia omaavien avustettavien kansa.
Vammaisyhdistyksistä saa tarvittaessa apua avustajien perehdytyksiin.
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4. Lausunto Riihimäen ympäristöpolitiikan luonnoksesta Riihimäen kaupungin
ympäristöpolitiikan ”Resurssiviisas Riihimäki 2030”
Elinvoimalautakunta pyysi vammaisneuvoston lausuntoa kaupungin
ympäristöpolitiikan päivityksestä ”Resurssiviisas Riihimäki 2030” 3.2. mennessä
(lisäaikaa saatiin 4.2. saakka). Luonnos oli etukäteen lähetetty neuvoston jäsenille.
Käytiin läpi sähköpostitse asiaan tulleet kommentit ja keskusteltiin lausunnon
sisällöstä. Sihteeri laatii lausunnon keskustelun perusteella ja lähettää sen vielä
neuvoston jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi huomisen aamun aikana.
5. Järjestökuulumiset
Kehitysvammatuki ry: Kaupungin ja Kehitysvammatuen yhteisenä projektina
käynnistynyt ja Kehitysvammatuen luotsaamana jatkuva nettikahvila on saavuttanut
suuren suosion ja ollut merkittävä kohtaamispaikka koronan aikana. Jopa
toiminnan ajalliselle laajentamiselle olisi tarvetta.
6. Tiedotus ja muut asiat
-

Viimeisteltiin vuoden 2021 esteettömyyskunniakirja, jonka saa Riihimäen
Teatteri. Sihteeri ottaa yhteyttä Teatteriin ja sopii luovutusajan. Mukaan tulevat
ne vammaisneuvoston jäsenet, jotka silloin pääsevät osallistumaan.

-

Riihimäen keskustassakin suojateiden päässä on valitettavan usein lumieste/kynnys, jonka yli ei apuvälineellä pääse. Ismo Portin vie asiasta viestiä tekniseen
lautakuntaan.

-

Sihteeri muistuttaa Toni Haapakoskea esteettömyysryhmän ja
suunnitteluryhmän tapaamisen järjestämisestä uimalan saneerauksen osalta.

-

Yhden vaalihuoneiston (Lasitehtaan koulu) inva-wc ei ollutkaan vaalipäivänä
yllättäen käyttökunnossa, koska siellä oli sinne kuulumatonta tavaraa. Tällaiseen
törmätään valitettavan usein. Jukka Mursulan kautta lähtee asiasta viesti
koulujen rehtoreille.

-

Kanta-Hämeen vammaisneuvostojen tapaaminen hyvinvointialuevalmistelun
virkamiesten ja poliitikkojen kanssa oli hyödyllinen. Tilaisuudessa käytiin hyvää
keskustelua. Tapaamisille toivotaan jatkoa.

7. Seuraava vammaisneuvoston kokous on to 7.4.2022 klo 14–16. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
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8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.
Puheenjohtaja Petri Mattila
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