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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  

7.4.2022  

Teams-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 

Käsitellyt asiat  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. Todettiin osallistujat. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Mäkinen ja Reijo Kurkela. 

 

3. Väestönsuojelutilat ja pelastusasiat vammaisten kaupunkilaisten näkökulmasta 

 

Viesti kaupungin isännöitsijä Minna Hakalalta: 

”Kannattaa tutustua Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen tiedotteeseen 

https://www.pelastuslaitos.fi/tiedotteet/siviilivalmius-vaestonsuojelu-ja-

kansalaisten-omatoiminen-varautuminen/ 

Riihimäen väestönsuojat ovat taloyhtiöissä, yritysten omistamissa kiinteistöissä ja 

kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Nämä suojat on osoitettu kyseisten 

rakennusten asukkaille ja käyttäjille. Yleisiä väestönsuojia ei kaupungissa ole. Mikäli 

asuu kerrostalossa tai rivitalossa, niin asukkaan tulee tutustua oman taloyhtiön 

https://www.pelastuslaitos.fi/tiedotteet/siviilivalmius-vaestonsuojelu-ja-kansalaisten-omatoiminen-varautuminen/
https://www.pelastuslaitos.fi/tiedotteet/siviilivalmius-vaestonsuojelu-ja-kansalaisten-omatoiminen-varautuminen/
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pelastussuunnitelmaan, jossa kerrottu myös väestönsuojasta, mikäli sellainen 

taloyhtiössä on. Lisätietoja voi kysyä oman taloyhtiön isännöitsijältä. Viranomaiset 

ohjeistavat tilanteen vaatiessa myös niitä, joille ei ole osoitettu ennalta 

väestönsuojapaikkaa, esim. omakotitaloasujat.” 

 

Keskustelua: Kun taloyhtiön/kiinteistön väestönsuojaan ei pääse pyörätuolia 

käyttävä henkilö hissillä ja luiskia pitkin, on ratkaisuksi yhdellä työpaikalla otettu 

käyttöön kantoliinat, joiden avulla henkilö voidaan kriisitilanteessa siirtää tilaan. 

Oman taloyhtiön pelastussuunnitelmaan kannattaa tutustua ja ottaa tarvittaessa 

yhteyttä taloyhtiön hallitukseen/isännöitsijään. 

Päätettiin, että pyritään järjestämään syksyllä yhteinen kokous 

vanhusneuvoston kanssa, johon kutsutaan pelastuslaitoksen edustaja 

kertomaan väestönsuojelusta. 

 

4. Vammaispalvelulaki uudistuu / Leena Toivonen 

 

Hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on ollut lausunnoitavana 4.4.2022 

saakka. Lakiesitys on tarkoitus viedä eduskunnan päätettäväksi syksyllä ja sen on 

tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.  

 

Laki sisältää käytännössä samat palvelut kuin nykyinen vammaispalvelulaki, minkä 

lisäksi siinä on palveluja, joita on aiemmin myönnetty kehitysvammalain 

perusteella. Jatkossa kaikkien vammaisryhmien vammaispalveluihin sovelletaan 

samaa lakia diagnoosista riippumatta, kun laki kehitysvammaisten erityishuollon 

palveluista lakkaa. Siitä jää voimaan vain itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimia 

koskevat pykälät siihen saakka, kunnes kaikkia potilas-/asiakasryhmiä koskeva 

itsemääräämisoikeussäännöstö saadaan voimaan.  

 

Muutos nykyiseen lakiin on ns. ikärajauksen laajeneminen henkilökohtaisesta 

avusta myös muihin vammaispalveluihin. Lisäksi kehitysvammaisten henkilöiden 

kuljetukset päivä- ja työtoimintaan muuttuisivat maksullisiksi (omavastuu julkisen 

liikenteen taksan mukaisesti). Uutena lakiin tulisivat säädökset valmennuksesta ja 

erityisestä tuesta. 
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Keskustelua: Uuden lain omaksuminen ja täytäntöönpano samanaikaisesti 

hyvinvointialueuudistuksen kanssa on erittäin haastavaa. Tietoa ja koulutusta 

lakiuudistuksesta tarvitaan paitsi ammattilaisille, myös vammaisneuvostolle, 

järjestöille ja asiakkaille. Ikärajauksen soveltaminen ikääntyvien vammaisten 

henkilöiden kohdalla huolestutti. 

 

Keskustelussa nousi esiin kysymys siitä, miten kaupunki aikoo jatkossa järjestää ja 

johtaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäväänsä (esim. soveltava liikunta), 

kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. 

Puheenjohtaja kertoi, että asiaa selvittämään on asetettu työryhmä. 

Päätettiin, että kutsutaan syksyn kokoukseen kaupungin edustaja/edustajia 

kertomaan hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamista muutoksista 

kaupungin organisaatioon ja toimintaan. 

5. Katsaus hyvinvointialuevalmisteluun ja Asiakaskokemusverkoston työn esittely ja 

kommentointia / Leena Toivonen 

 

Käytiin läpi Oma Hämeen asiakaskokemusverkoston laatimaa 

asiakaskokemustiedon johtamisen tiekarttaluonnosta ja keskusteltiin sote-

palvelujen käyttäjien asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja siitä, miten 

asiakaskokemuksesta voidaan saada tietoa. Keskustelussa esiin nousseet asiat 

kirjattiin ylös ja ne välitetään Asiakaskokemusverkosto -työryhmälle jatkotyöstöä 

varten. 

 

6. Järjestökuulumiset 

Kehitysvammatuki ry: Varhaiskasvatuslaki uudistuu 1.8.2022 alkaen. Vammaisten 

lasten tuen saamisesta säädetään uudessa laissa aiempaa tarkemmin ja 

velvoittavammin. Huolena on, miten turvataan resurssit lain täytäntöönpanoon alle 

esikouluikäisille vammaisille lapsille. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen 

avustajaresurssi kohdentuu pääosin esikouluikäisiin. Sivistyksen ja osaamisen 

lautakunnan edustaja Jukka Mursula vie asiaa ko. lautakunnan tietoon. 

Omaishoitaja ja läheiset ry: Lauantaina 14.5. järjestetään Extra liikunta- ja 

kulttuuritapahtuma erityisryhmille Urheilutalolla ja sen ympäristössä. Yhdistyksessä 

pyritään luomaan vertaistukea erityisperheille.  Lisäksi syksylle on suunnitteilla 

koulutustilaisuus jäsenistölle edunvalvonnasta ja taloudellisista asioista. Lisäksi 
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huomio liittyen esteettömyyteen: Hämeenaukiolla jalkakäytävä on kavennettu 

purettavan rakennuksen kohdalla niin, että sitä pitkin ei mahdu apuvälinein 

liikkumaan, vaan on siirryttävä ajoradan puolelle. Teknisen lautakunnan edustaja 

Ismo Portin vie asiasta viestiä tekniselle toimelle. 

 

7. Tiedotus ja muut asiat 

Kaupungin tilojen (kulttuuritilat ja virastot) esteettömyysoppaita ei ole vielä laadittu. 

Reijo Kurkela kertoi, että Riihimäen seurakunta tekee parhaillaan uutta kuviin ja 

videoon perustuvaa esteettömyysopasta seurakunnan tiloista. Seurakunnasta on 

lupauduttu tulemaan esittelemään seurakunnan esteettömyysopasta 

vammaisneuvostolle ja Riihimäen kaupungille.  

Päätettiin, että vammaisneuvosto järjestää syksyllä Riihimäen seurakunnan 

esteettömyysoppaan esittelytilaisuuden,  

 

8. Seuraava kokous 

to 5.5. klo 14 (ilmoitetaan myöhemmin pidetäänkö Teams- vai lähikokouksena).  

 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.  

 

Puheenjohtaja Petri Mattila   Sihteeri Leena Toivonen 


