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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Simonen ja Päivi Sinivuori.
3. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaan puheenvuoro
Sakomaa kertoi, että julkisuudessa puhuttavat kaupungin yt-neuvottelut, jotka alkavat
virallisesti ma 4.11. Päätöksiä on odotettavissa tammikuussa. Pitkän tähtäimen
säästötavoitteita haetaan. Valtakunnallisella tasolla soten eteneminen on vielä
jäsentymättä. Hallitus pyrkii yksinkertaiseen ratkaisuun, jossa vain sote- ja
pelastustehtävät siirretään maakuntiin. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintamalleja
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Riihimäen sijoittumista maakuntakartalla ei ole
vielä ratkaistu. Asian etenemisestä on tulossa marraskuussa infoa kuntalaisille.
Valtuusto tekee ratkaisut mihin lähdetään suuntautumaan. Oma Hämeen ”jatkona”
toimii tällä hetkellä maakunnan kuntien yhteinen sote-johtajien strateginen ryhmä, jossa
asioista keskustellaan.
Vammaispalvelujen puolella tällä hetkellä puhuttaa yksityisten palveluntuottajien
pysyminen solmituissa sopimuksissa. Hinnankorotuspaineet ovat kovat. Palvelun
saatavuusongelmia on jonkin verran näkyvissä, henkilöstön rekrytoinnissa on
vaikeuksia. Asiakkaan näkökulmasta epävarmuus palvelun tuottajasta on haitaksi.
Käytiin keskustelua teemoista. Tarja Simonen kertoi, että parissa vuodessa ikääntyville
ihmisille suunnattu ennalta ehkäisevä virkistys-, liikunta ja muu yhteisöllinen toiminta on
lisääntynyt huomattavasti, ja sillä on suuri merkitys ihmisten toimintakyvyn ylläpidolle.
Tällaista toimintaa on mm. Puistonkulman toiminta ja kaupungin kulmakuntatoiminta.
Kaupungin liikuntatoimi tekee myös erittäin tärkeää preventiivistä työtä. Todettiin
matalan kynnyksen palvelujen tärkeys.

Reijo Kurkela kertoi, että paine kohdistuu kotona asumisen pidentämiseen.
Omaishoitaja ja hoidettava eristyvät ja yksinäistyvät helposti. Palveluohjauksen käynnit
omaishoitajan ja hoidettavan luona ovat merkityksellisiä, että joku välittää, voi antaa
jonkin vinkin arkeen tms.
4. Valtuustoaloite lisäkeinojen löytämiseksi omaishoidon määrän kasvuun Riihimäellä
Asia otettiin alustavaan käsittelyyn Jouni Sakomaan esityksestä, virallinen
lausuntopyyntö vammaisneuvostolle on tulossa myöhemmin. Lausunto tullaan
pyytämään vuoden loppuun mennessä.
Reijo kuvasi, että omaishoidossa on selvästi kaksi erilaista ryhmää, joilla erilaiset
kysymykset ja tarpeet: lasten omaishoito ja aikuisten/ikäihmisten omaishoito.
Ikäihmisille kynnys ryhtyä omaishoitajaksi on suuri. Mahdolliset omaishoitotilanteet
kohdataan ensimmäisenä terveydenhuollossa, siellä pitäisi olla hoitajilla ja
sosiaalityöntekijöillä välineet ottaa asia esille ja antaa ohjausta ja neuvontaa. Palkkion
määrä ei välttämättä ole ratkaiseva asia eläkkeellä olevalle omaishoitajalle.
Palveluohjaajien työpanos on erittäin tärkeä. Kela järjestää omaishoitajien tueksi
kuntoutuskursseja.
Jouni Sakomaa kertoi Oma Olo -palvelusta osoitteessa www.omaolo.fi. Kyseessä
netissä tehtävä palvelutarvearviointi/kysely, jossa voi ”testata” mahdollisuuksiaan
saada omahoidon tukea, kuljetuspalvelua tai henkilökohtaista apua. Digitaitoja ei ole
kaikilla, tämä rajaa käyttäjiä. Esim. sairaalassa/terveyskeskuksessa hoitohenkilökunta
voisi ohjata asiakasta täyttämään kyselyn.
5. Valtuustoaloite koskien Riihimäen kaupungin kotihoidon ja Kanta-Hämeen
pelastuslaitoksen ensihoidon yhteisestä yksiköstä Riihimäelle
Käytiin keskustelua asiasta. Maarit Lindholm-Teräväinen sanoi, että aloite on hyvä ja
olisi hyvä jos se etenisi. Puheenjohtaja oli laatinut alustavaa lausuntoa asiasta, jossa
totesi, että tarkempia laskelmia tarvitaan aloitteen vaikuttavuudesta ja kustannuksista.
Riihimäen seutu on pieni alue tällaiselle toiminnalle. Reijo Kurkela esitti, voisiko
kotisairaalatoimintaa laajentaa ympärivuorokautiseksi. Jouni Sakomaa totesi tähän,
että tällä väestöpohjalla kustannuksia tulisi enemmän kuin hyötyä. Vammaisneuvosto
kannattaa kutenkin asian selvittämistä. Lähetetään puheenjohtajan lausuntoluonnos
neuvostolle vielä kommentoitavaksi.
6. Osallistavan budjetoinnin esittely / suunnittelija Paula Susitaival
Riihimäellä tehty päätös osallistavasta budjetoinnista, koska halutaan osallistaa
asukkaita päätöksentekoon. 1 milj. euroa varattu osallistavaan budjetointiin, josta
50 000 € on nyt varattu ensimmäiseen vaiheeseen, jatkossa 100 000 € vuodessa.
Kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia kohteista joulukuun puoliväliin saakka. Ehdotus voi
liittyä ympäristöön, palveluihin, se voi olla jokin tapahtuma tms. Ehdotuksen tulee olla
kaupungin arvojen mukainen, yleishyödyllinen ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle.
Ehdotuksen voi tehdä yksityishenkilönä tai ryhmänä, netissä tai paperilla.
Kustannusarvion voi laatia, mutta se ei ole pakollinen. Ehdotuksessa kannattaa kuvata,
keiden elämään se erityisesti vaikuttaisi. Lisäksi voi ehdottaa toteutuksessa
mahdollisesti mukaan tulevia tahoja. Ehdotukset ovat julkisia ja ne käydään läpi
hallintokunnissa. Sen jälkeen yli 12-vuotiaat kuntalaiset saavat äänestää
toteutettavasta ehdotuksesta. Tällä hetkellä ehdotuksia on kertynyt n. 40. Ehdotuksen

tulisi olla kertaluonteinen, eikä aiheuttaa kustannuksia tulevaisuudessa. Lomakkeita
ehdotuksen tekemiseen löytyy mm. Tietotuvasta.
7. Vammaisneuvoston aloite kiinteistöjen esteettömyysvastaavasta
Hyväksyttiin aloiteluonnos, joka toimitettu jäsenille jo aiemmin nähtäväksi. Sihteeri
toimittaa sen kaupunkikehityslautakunnalle.
8. Sote-kuljetuspalvelujen tilanne
Todettiin, että kuljetuspalvelun toiminta on parantunut. Tuli esille, että joillakin takseilla
avustamisasenne ei ole kohdallaan, toisilla taas palvelu on hyvää. Pikamatkat ovat
auttaneet arkea. Kuljetuspalvelujen kustannukset ovat laskeneet aiemmasta. Tulossa
yhteistyötapaaminen liikennöitsijöiden kanssa.
9. Järjestökuulumiset
Omaishoitajat ja -läheiset: Tulossa avoin keskustelutilaisuus omaishoidosta 22.1.2020
klo 17 Riihimäellä. Omaishoitoviikolla kahvikonserttikiertue palveluasumisyksiköissä.
Keväällä tulossa Extra-puuhapäivä Urheilutalolle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lautakunnassa hyvää keskustelua. Jouni: sotelautakunta voi tehdä aloitteita ja kehittämisehdotuksia. Asia etenee silloin nopeammin
kuin valtuustoaloite. Kanta-Hämeen AVH-yhdistys: mukaan toivotaan lisää
riihimäkeläisiä.
Kehitysvammatuki: Pidettiin asumispalvelujen ilta, mukana kaupungin ja
asumisyksiköiden edustajia, hyvää yhteistä keskustelua. Esiteltiin myös Rinnekodin
materiaali Työkaluja selkeään seksuaalikasvatukseen, mikä liittyy mm. turvataitoihin.
Kaupunkikehityslautakunta: Ajankohtaisia asioita mm. teitten kunnossapitokysymykset.
Invalidit: Bocciaa keskiviikkoisin Eteläisellä koululla ja sunnuntaisin Urheilutalolla.
Eteläiseltä koululta puuttuu edelleen asianmukainen ramppi. Sauna lauantaisin majalla,
kävijöitä 10–15, talviaikana lisääntyy.
Terveyskeskus: influenssarokotukset alkamassa.
Diabeetikot: Laineen Juhlatilassa Kaarlonkadulla 16.11. Minä voin – jaksaminen
diabeteksen omahoidossa -tilaisuus. Diabetes-päivänä yhdistys esillä AurinkoApteekissa.
Reuma-tules: Ryhmät pyörivät normaalisti. Jäsenmäärä 570.
Näkövammaiset: Kaupungin liikkumista tukevien palvelujen ohjaaja Maarit LindholmTeräväinen tulossa ohjaamaan palvelulinjan käytössä. Kävijöitä illoissa n. 20. Illoissa
keskitytään tiedottamiseen jäsenille tärkeistä asioista ja palveluista. Puistonkulman
monipuolinen toiminta on osoittautunut tärkeäksi, kuten kävelyryhmä ja tulossa oleva
Intoa elämään -kurssi. Yhdistyksen toimintaan tullut mukaan nyt nuorempiakin.
10. Tiedotus- ja muut asiat
Aloite EU-vammaiskortin A-merkinnän huomioimisesta on vielä käsittelyssä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalla.
Prisman pääoven kynnys aiheuttanut vakavan vaaratilanteen pyörätuolilla liikkuvalle,
liikkeelle annettu tästä palaute.
Aikuissosiaalityön, ikäihmisten palveluohjauksen ja vammaispalvelun asiakkaille
tulossa asiakastyytyväisyyskysely vielä tämän vuoden aikana (postikysely).
Vammaisten perhehoidon ohje ja palkkiot päivitetään vuoden loppuun mennessä.
11. Seuraava kokous
Torstaina 21.11. klo 15.30. Käydään läpi toimintasuunnitelman toteutuminen.
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