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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  

29.9.2022 klo 14.06–15.48 

Eteläinen Asemakatu 2, Matkakeskus, 1. krs (pohjakerros), neuvottelutila Asema 

Osallistujat  

Petri Mattila   kaupunginhallitus, puheenjohtaja 

Marja-Liisa Saarinen  sosiaali- ja terveyslautakunta 

Raisa Laurila-Hakulinen elinvoimalautakunta 

Riikka Tervatuli  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 

Marjo-Kaisa Konttinen Riihimäen kaupunki, hyvinvointikoordinaattori 

Käsitellyt asiat  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.06. Todettiin osallistujat. 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Tervatuli ja Jukka Mursula. 

 

3. Hyvinvointikoordinaattori Marjo–Kaisa Konttinen esittäytyi ja tutustui 

vammaisneuvoston jäseniin. Hän on aloittanut työt Riihimäen kaupungilla 12.9. ja 

perehtyminen on käynnissä. Marjo-Kaisa kertoi, että yhtenä isona asiana 

hyvinvointikoordinaattorin työlistalla on kaupungin hyvinvointisuunnitelman 

laatiminen, sillä voimassa oleva suunnitelma puuttuu.  Sovittiin, että Marjo-Kaisa 

kutsutaan vammaisneuvoston loppuvuoden kokouksiin.  
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4. Lausunto maankäytön toteuttamisohjelman ohjelmatekstiluonnoksesta 2023–2033 

 

Todettiin, että kyseessä on ylätason suunnitelma, jossa on vain vähän kohtia, joihin 

vammaisneuvostolla on erityinen näkökanta. Ohjelmaluonnoksen sivulle 12 

ehdotetaan kuitenkin seuraavaa tarkennusta: ”Ohjelmalla varmistetaan 

määrällisesti riittävä, laadullisesti korkeatasoinen, monipuolinen ja esteetön 

asuntotuotanto lähellä saavutettavia palveluja.” Lisäksi tuodaan esiin, että 

kaupungilla tulisi olla aina myös esteetöntä tonttitarjontaa, jossa huomioidaan mm. 

tonttien sijainti ja korkeuserot. Esim. iäkkäille suunnattua asuntokantaa ei kannata 

suunnitella mäen päälle. Sihteerin koostama lausunto laitetaan vielä jäsenille 

sähköpostitse kommentoitavaksi. 

 

5. Esteettömyyskävelyn 22.9.2022 terveiset  

 

Virastokeskus Veturin, Matkakeskuksen ja rautatieaseman alueella toteutetun 

kävelyn yhteydessä tuli selvästi esiin esteettömyyden edistämisen systeemitasoinen 

ongelma: eri tahot vastaavat rakennuksen sisätiloista ja sen ympäristöistä, mikä 

tekee toimintojen yhteensovittamisesta haastavaa. Destian edustajan Elina Lämsän 

kautta saatiin nyt viestiä eteenpäin tarkistetun alueen ongelmista. Myönteistä oli, 

että kaupungin edustajia oli paikalla runsaasti. Esteettömyyskävelyitä kannattaa 

ehdottomasti jatkossakin järjestää. Kaupunkitason ohjeistoa ja normistoa 

tarvittaisiin käytännön ratkaisuihin. 

 

6. Vammaisneuvoston edustajan jäsenyys turvallisen ja kestävän liikkumisen 

työryhmässä 

 

Tällä valtuustokaudella vanhus- ja vammaisneuvostoista ei ole pyydetty nimeämään 

edustajia ko. työryhmään. Nyt kaupunginhallitus pyytää vammaisneuvostolta 

näkemystä, haluaako se edustajan työryhmään. Vammaisneuvosto pitää edustajan 

nimeämistä tarpeellisena, jotta käyttäjien näkökulma tulee huomioiduksi. 

 

7. Vammaisneuvoston jäsenten kokouspalkkiot sekä ansionmenetyksen ja 

mahdollisten muiden kulujen korvaaminen 
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Todettiin, että vammaisneuvosto tarvitsee toimintasäännön. Sovittiin, että 

hyvinvointikoordinaattori laatii esityksen toimintasäännöksi ja tuo sen lausunnolle 

vammaisneuvostoon. Ansionmenetyskorvauspäätös palautettiin uudelleen 

valmisteluun.  

 

8. Osallistuminen valtakunnalliseen vammaisneuvostopäivään 2.11.2022  

 

Kukaan neuvoston jäsenistä ei pääse osallistumaan paikanpäälle, mutta toivotaan 

runsasta osallistumista etänä. Tilaisuuteen pitää ilmoittautua 5.10. mennessä. 

Sihteeri välitti ilmoittautumislinkin kaikille uudelleen. 

 

9. Järjestökuulumiset 

 

Kehitysvammatuki on hankkinut sähköavusteisen tandempolkupyörän. Sitä voivat 

kaikki halukkaat vuokrata yhdistykseltä. Pyörä sopii myös kahden aikuisen 

käytettäväksi ja mahdollistaa vammaisen henkilön pyöräilyn toisen henkilön kanssa.  

 

Näkövammaisten yhdistyksessä on keskusteltu siitä, että kaupungin kotisivuilla 

navigointi on vaikeaa. Esim. otsikko ”Elä ja voi hyvin” ei kerro sisällöstä riittävästi. 

Ajankohtaisia tapahtumia on vaikea selata. Sivuja tulisi selkiyttää. Päätetään, että 

vammaisneuvosto tekee kannanoton asiasta ja esittää kaupungin viestinnälle, että 

kotisivuille tehdään saavutettavuusauditointi.  

 

10. Tiedotus ja muut asiat 

- Hallituksen esitys vammaispalvelulaista on annettu eduskunnan käsiteltäväksi 

22.9.2022. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.  

- Kuljetuspalveluntuottajan vaihdos 1.7.2022 alkaen ei ole toistaiseksi näkynyt 

parantuneena palveluna. Yleinen kokemus on, että taksia on vaikea saada, 

minkä takia palvelua todennäköisesti myös käytetään selvästi vähemmän kuin 

sille on tarvetta. 

- Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2022 alkaen. Tavoitteena oli saada pienten 

lasten erityistä tukea paremmin saatavaksi, mutta se ei automaattisesti sitä 

takaa, sillä harkintavalta jää kunnalle. Tilannetta seurataan.  

 

11. Seuraava kokous pidetään perjantaina 4.11. klo 13–15.  
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12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.  
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