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Vammaisneuvoston kokous  

Aika Keskiviikko 20.4.2022 kello 18 

Paikka  Teams 
 
Läsnä  Aaltonen Johanna puheenjohtaja 
  Aatelo Maija  varapuheenjohtaja 

Koponen Seija 
  Lehesniemi Matti 
  Nieminen Mikko 
  Nuotio Kirsti 
  Tammisaari Mari 
  Westerholm Håkan 
  Reinivuo Hilkka varajäsen 
  Seittamo Tuire sihteeri 
 
Poissa  Kiljunen Jorma 

Ongley Leena 
  Sinisaari Antti 
 

 
67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
68 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Nuotio ja Håkan Westerholm. 
 
69 Esityslistan hyväksyminen 
 
  Hyväksyttiin esityslista. 
 
70 Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirja. 

 
71 Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten asettaminen 
 

Virallista pyyntöä ehdokkaista hyvinvointialueen yhteiseen vam-
maisneuvostoon ei ollut tullut kokoukseen mennessä. 

 
Käytiin keskustelu siitä, millä perusteilla hyvinvointialueen vam-
maisneuvostoon pitäisi valita ehdokkaat. Olisi hyvä, että valittaisiin 
kuuleva ja kuuro ehdokas. Lisäksi ehdokkaista toisen pitäisi olla 
aistivammainen ja toisen muuten vammainen. 
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Päätettiin siitä huolimatta, että virallista pyyntöä ei ollut tullut, valita 
uuteen neuvostoon kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Kirsti Nuotio ja Mikko Nieminen valittiin ääntenlaskijoiksi. 

 
Ehdokasvalinnoista äänestettiin kolme eri kertaa. Ensin viiden eh-
dokkaan (Aatelo, Koponen, Lehesniemi, Tammisaari, Westerholm) 
välillä. Sitten kahden yhtä paljon ääniä saaneen välillä toisen varsi-
naisen jäsenen paikasta ja vielä kolmannen kerran kahden varajä-
senen välillä. 

 
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Håkan Westerholm ja Maija Aatelo ja 
varajäseniksi Mari Tammisaari ja Seija Koponen. 

 
72 Uusi toimintasääntö 

 
Sovittiin, että puheenjohtaja päivittää uutta toimintasääntöä vielä ja 
se lähetetään kommenttikierrokselle kaikille jäsenille ennen seuraa-
vaa kokousta. 

 
Tehtävät-kohtaan pitäisi kirjata puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakun-
tien kokouksissa sekä vammaisneuvoston varsinaisille että varajä-
senille. 

 
Keskusteltiin myös siitä, pitäisikö vammaisneuvostossa olla yksi 
kehitysvammainen täysjäsen vaiko niin, että kehitysvammaisella 
olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus vammaisneuvoston kokouksissa. 

 
73 Järjestöjen neuvottelukunta 

 
Käytiin läpi Maija Aatelon tekemä ehdotus. Sekä puheenjohtajan 
päivittämä uusi toimintasääntö että Aatelon päivittämä ehdotus jae-
taan yhtä aikaa kaikille kommentoitavaksi. 

 
74 Vuoden 2021 toimintakertomus 

 
 Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

75 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 

Puheenjohtaja seuraa, mitä seuraavalle esityslistalle on tulossa ja 
informoi jäseniä, jos listalla on jotakin, mihin pitää reagoida. 

76 Muistisairaudet ikäihmisten terveyden suurin uhka, kirje kaupungille 
 

Puheenjohtaja luki läpi Seija Koposen ja Hilkka Reinivuon kirjeluon-
noksen. Todettiin, että sitä ei varmaankaan kannata lähettää kau-
punginhallitukselle. Oikeampi kohde olisi varmaankin sosiaali- ja 
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terveysjohtaja Kirsi Oksanen. Kirje olisi loistava keskustelun avaus 
ennen kuin Oksanen tulee vammaisneuvoston kesäkuun kokouk-
seen vieraaksi. Kirjeen pitäisi allekirjoittaa sekä vammais- että van-
husneuvosto. 

 
16.5. kello 18 pidettävässä vammais- ja vanhusneuvoston yhtei-
sessä tilaisuudessa asia pitäisi ottaa esille. Myös hyvinvointialueen 
aluevaltuustolle kirjeen voisi lähettää. Yksi vaihtoehto olisi se, että 
hyvinvointialueen uudet yhteiset neuvostot voisivat tehdä kirjeen 
mukaisen aloitteen. 

 
Sovittiin, että kirje käydään läpi yhdessä 16.5. ja lähetetään sen jäl-
keen Kirsi Oksaselle.  

 
Jotta saataisiin tuloksia aikaiseksi, lopullisessa kirjeessä pitää olla 
selkeä ja konkreettisempi ehdotus siitä, miten asioita oikeasti saa-
taisiin eteenpäin. Pelkkä nykytilanteen toteaminen ei vie asiaa 
eteenpäin. 

 
77  Yhteistyöryhmät 

 
 Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

78 Yhteistyö vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa 
 

Sovittiin, että järjestetään tapaaminen vanhusneuvoston kanssa 
maanantaina 16.5. kello 18. Edellä mainitun kirjeen lisäksi otetaan 
esille myös esteettömyys- ja saavutettavuustyöryhmän palkkiot. 
 
Vanhusneuvoston kanssa keskustellaan 16.5. myös yhteistapaami-
sesta nuorisovaltuuston kanssa. 

 
79 Esteettömyys- ja saavutettavuustyöryhmän palkkiot 
 

Vammaisneuvoston edustaja ei saa kulukorvausta, korvausta ansi-
onmenetyksestä eikä palkkiota osallistumisestaan esteettömyys- ja 
saavutettavuustyöryhmän työhön. Porvoo maksaa kuitenkin Sipoon 
kunnalle korvauksen Jukka Suhosen osallistumisesta. Myöskään 
vanhusneuvoston jäsen ei saa palkkiota. Poliittisia luottamushenki-
löitä pitäisi painostaa asiassa ennen vuodenvaihdetta. On sekä 
kaupungin että vammaisten etu, että mukana on asiantuntevia ih-
misiä. 

 
Maija Aatelo ei aio enää osallistua. Sovittiin, että tiedustellaan, voi-
siko Jorma Kiljunen jatkaa Aatelon tilalla. 
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80 Vanhus- ja vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa 
 

Käsitellään seuraavassa kokouksessa, mutta asia kirjataan kuiten-
kin myös uuteen toimintasääntöön. 

 

81 Soteuudistus 
  
 Ei mitään uutta. 
 

82 Uudenmaan vammaisneuvosto 
 
  Ei mitään uutta. 

 
83 Seuraava kokous ja vierailija 

 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 7.6. kello 18.00 ja vieraana on 
sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksanen. 

 
84 Muut asiat 
 
  Helsinki/Vantaa-matkojen omavastuuosuus 

Lähetetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle kirje, jossa vaaditaan 
Helsinki/Vantaa-matkojen omavastuuosuuden alentamista 10,60 
eurosta 4,90 euroon. Lain mukaan omavastuun pitää olla korkein-
taan ei-vammaisten kustannuksia vastaavan suuruinen. 

Lisäksi vammaisneuvosto ehdottaa matkustusmääräyksen muutta-
mista niin, että matka voi suuntautua nykyisten Helsingin ja Van-
taan lisäksi myös Mäntsälään, Tuusulaan, Keravalle, Järvenpää-
hän, Pornaisiin ja Espooseen. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnallisten vammaisneuvosto-
jen kannanotto  

   
Porvoon vammaisneuvosto ehdottaa Itä-Uudenmaan vaikuttajaver-
koston ehdotuksesta yhteistä kannanottoa alueellisesta vammais-
neuvostosta. 

Maija Aatelo viimeistelee kannanoton ja lähettää sen eteenpäin 
muihin hyvinvointialueen kuntiin. 

85 Kokouksen päättäminen 
 

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40. 
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Johanna Aaltonen  Tuire Seittamo 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat  
 
 
 
Kirsti Nuotio   Håkan Westerholm 


