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RIIHIMÄEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOJEN KOKOUS  

11.8.2022 klo 15–16.37 

Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2, neuvottelutila Asema, 1. krs. 

Osallistujat  

Vammaisneuvosto:  

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 

 

Vanhusneuvosto: 

Jorma Höök   Eläkeliiton Riihimäen yhdistys, puheenjohtaja  

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen  

Riihimäen kansalliset seniorit, varapuheenjohtaja   

Janne Yrjölä   Riihimäen kaupunki, koti- ja vanhuspalvelut, sihteeri  

Eija Aittola   kaupunginhallitus  

Eero Halmesmäki  VR Eläkeläisten Riihimäen osasto 

Suoma Salonen   Riihimäen eläkkeensaajat ry  

Silja Nurmi   sivistyksen ja osaamisen lautakunta 

Pauli Juurinen  tekninen lautakunta 

Sinikka Peltola  Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset  

Sirpa Penttinen  Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä  

Kristina Ruuskanen  sosiaali- ja terveyslautakunta  

Marja Tarkkonen  Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry  
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Jouni Valli   elinvoimalautakunta 

 

Kutsuttuna: 

Petri Hirvonen  vt. kaupunginjohtaja (hallintojohtaja) 

Katja Törrönen  strategia- ja kehittämispäällikkö 

Niina Hiltunen   päätöksenteon tuen päällikkö 

 

Käsitellyt asiat 

1. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Petri Mattila avasi kokouksen klo 15. 

Vanhusneuvoston puolesta avaussanat lausui vanhusneuvoston puheenjohtaja 

Jorma Höök. Todettiin osallistujat. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Saarinen ja Pirjo-Liisa Snellman-

Tenhunen. 

 

3. Johdatus kokouksen teemoihin / Niina Hiltunen 

Päätöksenteon tuen päällikkö Niina Hiltunen toivotti neuvostojen jäsenet 

kaupungin puolesta tervetulleiksi ja johdatti osallistujat kokouksen aiheisiin toivoen 

keskustelevaa kokousta. 

4. Kaupungin organisaatio ja vastuuhenkilöt / Katja Törrönen 

Strategia- ja kehittämispäällikkö Katja Törrönen esitteli kaupungin hallintorakenteen 

ja organisaation kaavion avulla (liitteenä). Muutokset kaupungin organisaatiossa 

ovat olleet tiheitä ja nopeita, ja viranhaltijoiden nimien ajantasainen päivittäminen 

kaavioon on haastavaa. Em. organisaatiokaavioon onkin henkilöiden osalta 

tullut/tulossa seuraavia muutoksia: Kaupunginjohtajana aloittaa 1.9. Jouni Eho. 

Sivistysjohtajan/opetuspäällikön sijaisuutta tekee Pasi Jalonen, kunnes uudet 

henkilöt aloittavat. Yksilöhuoltojaoston puheenjohtaja on Petri Siivonen. Kotiin 

annettavien palvelujen palveluvastaavana työskentelee Janne Yrjölän tilalla Piia 

Elovaara. Teknisen toimialueen osalta organisoinnissa on tapahtumassa muutoksia. 

Kaupungin organisaatio koostuu kahdesta toimialasta: kaupunginhallituksen 

toimialasta ja sosiaali- ja terveystoimialasta. Kaupunginhallituksen toimialalla on 4 
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toimialuetta: hallinto- ja konsernitoimialue, sivistyksen ja osaamisen toimialueen, 

elinvoiman toimialueen ja teknisen toimialueen. 

Kaupungille on valittu 1.9. alkaen hyvinvointikoordinaattori, jonka virka asettuu 

sivistyksen ja osaamisen toimialueelle. Tehtävään on valittu YTM Satu Taiveaho. 

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäväalueen rakennetta aletaan valmistella, kun 

viranhaltija aloittaa. Liikuntapalvelut jäävät tässä vaiheessa vielä tekniselle 

toimialueelle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on poikkihallinnollista 

toimintaa, eikä rajoitu vain yhdelle toimialueelle. 

Keskustelussa tuotiin esiin, että vanhus- ja vammaisneuvostot on pidettävä hyvin 

ajan tasalla organisaation muutoksista ja niiden asema tulee huomioida. Pidettiin 

tärkeänä, että nettisivuilta löytyy kaupungin ajantasainen organisaatiokaavio toimi- 

ja vastuualueineen ja niistä vastaavine viranhaltijoineen. Todettiin lisäksi, että 

hyvään hallintoon kuuluu, että viranhaltijat ohjaavat yhteydenotot aktiivisesti 

oikealle taholle organisaatiossa, jos neuvosto/kuntalainen ei ole osannut osoittaa 

viestiään oikealle vastuutaholle. 

5. Neuvostojen asema ja toiminta 1.1.2023 jälkeen / Petri Hirvonen  

Vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen kertoi 1.1.2023 voimaan tulevan 

hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamista muutoksista kaupungin ja neuvostojen 

toimintaan. Samalla asioista esitettiin kysymyksiä ja käytiin vilkasta keskustelua. 

Hirvonen totesi. että kaupungin viranhaltijoiden tulee tunnistaa entistä paremmin 

ja matalalla kynnyksellä tilanteet, joissa neuvostoja tulee kuulla ja ottaa mukaan 

suunnitteluun. Tilakysymysten osalta Hirvonen totesi, että 

palveluverkkouudistuksen ohjausryhmän esitys on menossa päätöksentekoon 

lähiaikoina.  

Kaikki kunnan tällä hetkellä järjestämät sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueen 

toiminnaksi 1.1.2023 alkaen. Kuntatasolla valmistelua on tehty kuluvan vuoden 

alusta lähtien. Vanhus- ja vammaisneuvostojen kokoussihteerit tulevat jatkossa 

hallinto- ja konsernipalveluista, mutta varsinainen asioiden valmistelu ja 

koordinointi tulee hyte-koordinaattorin tehtäväksi. Neuvostot voivat pyytää 

toimialoilta matalalla kynnyksellä viranhaltijoita ja vastuuhenkilöitä neuvoston 

kokouksiin. Hyte-koordinaattorin ympärille luodaan hyte-ryhmä, johon tulevat 
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mahdollisesti mukaan edustajat myös neuvostoista. Hyte-koordinaattorin tehtävänä 

on luoda yhdyspintoja kunnan ja hyvinvointialueen (HVA) välille. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöhuoltojaosto lakkaavat 31.12.2022. Myös 

terveydenhuollon kuntayhtymän toimielimet lakkaavat. Kunnassa päätettäville hyte-

asioille perustetaan jaos sivistyksen ja osaamisen lautakunnan alle. 

Hyte-koordinaattorin tehtävänä on luoda yhteistyötä myös järjestöjen kanssa niin 

paikallisesti kuin alueellisesti. Tuotiin esiin tarve neuvostojen yhteistyölle HVA:n 

laajuisesti kuntien tasolla. Tehtävä on haastava ja se riippuu puheenjohtajien 

aktiivisuudesta. 

Tiedotettiin, että hyvinvointialueille perustetaan kunnallisia vaikuttamistoimielimiä 

(vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto) vastaavat neuvostot, jotka 

keskittyvät HVA:n vastuulla oleviin asioihin. Kunnissa jatkavat neuvostot paneutuvat 

puolestaan ensisijaisesti kuntien vastuulla oleviin asioihin. Lisäksi tarvitaan näiden 

tasojen yhteistyötä. 

Ympäristöterveydenhuolto jää toistaiseksi kuntien hoidettavaksi. Parhaillaan ollaan 

solmimassa sopimusta, jossa Riihimäki isäntäkuntana vastaa Riihimäen ja Forssan 

seutujen ympäristöterveydenhuollosta. Vastaavana toimielimenä tulee olemaan 

elinvoimalautakunnan alainen jaos. 

Kuntouttava työtoiminta sosiaalipalveluna siirtyy uudistuksessa HVA:n vastuulle, 

mutta työllisyydenhoitopalvelut jäävät kunnille. Työvoimapalvelujen 

perusteellisempaa lakiuudistusta valmistellaan. 

Keskustelussa tuotiin esiin pelkoa siitä, miten kuntalaisten saavat palvelunsa HVA-

uudistuksen jälkeen. Pelkona on, että byrokratia lisääntyy ja palvelut keskittyvät 

etäälle asukkaista. Hirvonen kertoi, että HVA vuokraa soten käytössä olevat nykyiset 

tilat vähintään 3 vuodeksi + 1 optiovuosi. Asiakkaat tarvitsevat paikallisesti 

toteutuvia lähipalveluita myös jatkossa, joten todennäköisempää on hallinnon, ei 

asiakaspalvelujen keskittäminen. 

Kysyttiin, miksi liikenneturvatyöryhmässä ei ole enää neuvostojen edustajia, vaikka 

he ovat palvelujen keskeisiä käyttäjiä. Hirvonen totesi, että asia on parhaillaan 

hallinnossa uudelleen arvioitavana. 
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Tuotiin esiin, että vammaisneuvoston asiantuntemusta ja lausuntoja 

esteettömyydestä ei muisteta rakennusprojekteissa aina ajoissa pyytää (esim. 

Allinnan kesäteatterin suunnittelu). Kiitettiin sitä, että uimalan remontissa 

vammaisneuvoston esteettömyysryhmää konsultoitiin esimerkillisesti. 

Kysyttiin, miten uimalapalvelut järjestetään uimalan ja uimahallin remonttien 

aikana. Hirvonen totesi, että liikuntapalvelut ja hyte-koordinaattori tulevat 

selvittämään asiaa. 

Toivottiin neuvostojen, järjestöjen ja kaupungin tiivistyvää yhteistyötä. Neuvostoilla 

on huoli siitä, että asioita aletaan pallotella kunnan ja HVA:n välillä. Hirvonen totesi, 

että hyte-koordinaattori tulee koordinoimaan yhdyspintoja, mutta ei hoida asioita, 

vaan ne kuuluvat edelleen kaupungin kyseisille toimialueille. 

HVA-alueelta ei ole vielä pyydetty edustajia HVA-tason neuvostoihin. Todettiin, että 

neuvostojen alueellinen yhteistyö tulee vaatimaan paljon opettelua. 

Neuvostot ovat pyytäneet puheoikeutta valtuuston kokousiin. Hirvonen kertoi, että 

asia on menossa käsittelyyn. 

Tuotiin esiin huoli omaishoitosopimusten jatkumisesta. Todettiin, että kaikki 

toistaiseksi voimassa olevat asiakaskohtaiset sopimukset jatkuvat, kunnes HVA on 

hyväksynyt uudet omaishoidon tuen perusteet palkkioineen. Vasta sen jälkeen 

sopimukset voidaan tarkistaa yhdenmukaisin perustein. 

Lopuksi toivottiin neuvostojen ja uuden kaupunginjohtajan yhteistä tapaamista 

syksylle. Petri Hirvonen lupasi järjestää asian yhdessä hyte-koordinaattorin kanssa.  

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.37.  


