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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokous 1.12.2022  
 
Aika 1.12.2022 klo 16.04–17.21 
Paikka Sampolan palvelukeskus, Aurinkomäki-kokoustila 
Osallistujat Kristiina Mäkelä, puheenjohtaja  

Pirjo Ylimäki  
Kalle Haukka  
Pia Karasjärvi    
Rainer Skogberg       
Jenni Sinertö     
Krista Lomas     
  

  
Muut osallistujat:  

 
Kirsi Leväpelto, aikuissosiaalityön- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja  
Riikka Liljeroos, hallintojohtaja  
Anni Siirola, hallinnon asiantuntija, vammaisneuvoston koordinaattori  
Elina Nykyri, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja  

 Jenni Kaijala, erityisasiantuntija (16.04–16.47) 
 Sauli Hyvärinen, projektikonsultti (Sofigate) (16.04–16.47) 
  
  
Poissa:  

Tarja Räisänen, varapuheenjohtaja 
Helena Forssell, jäsen  

 Kaarlo Suutarinen, Keravan vammaisneuvoston koordinaattori 
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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää todeta kokouksen laillisesti 
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Vammaisneuvosto päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

  
2.  Kokouksen asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää  

 
1. hyväksyä kokouksen asialistan ja  
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

       
Päätös: Vammaisneuvosto päätti 
 

1. hyväksyä kokouksen asialistan ja 
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Rainer Skogbergin ja Jenni Sinerrön.  

 
3. Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammais- 

ja vanhusten palveluiden tuotekuvauksista ja palveluihin pääsyn 
kriteereistä 
 

Vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen vammaispalveluiden 
ja vanhusten palveluiden palvelutuotteiden myöntämisen perusteista. 
 
Liitteenä olevassa asiakirjassa on kuvattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
vammaispalveluiden ja vanhusten palveluiden palvelutuotteiden myöntämisen 
kriteerit asiakkaille tarjolla olevista palvelutuotteista. Tuotekuvauksissa pyritään 
selkeästi ja ymmärrettävästi kertomaan, millaisia palveluita sote-toimialat 
hyvinvointialueen asukkaille tarjoavat ja millä perusteilla kyseisiä palveluita voi 
saada. 

  
Asiaa esittelevät kokouksessa erityisasiantuntija Jenni Kaijala sekä 
projektikonsultti Sauli Hyvärinen (Sofigate). 

  
Liitteet: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaispalveluiden ja vanhusten 
palveluiden tuotekuvaukset ja palvelutuotteiden myöntämisen perusteet. 

  
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 
hyvinvointialueen vammaispalveluiden ja vanhusten palveluiden myöntämisen 
perusteista. Lausunnon sisältö päätetään kokouksessa.  
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Päätös: Vammaisneuvosto kävi keskustelua lausunnon antamisesta ja 
keskustelun perusteella laadittiin muistiinpanot. Vammaisneuvosto päätti, että 
lausuntoluonnos kootaan sihteerin ja esittelijöiden toimesta kokouksen jälkeen. 
Lausuntoluonnos lähetetään vammaisneuvostolle sähköpostitse kommenteille ja 
hyväksyttäväksi kokouksen jälkeen. 

 
4. Tilannekatsaus aikuissosiaalityön- ja vammaispalvelujen toimialan 

valmistelusta 
 

Aikuissosiaalityön- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto pitää 
kokouksessa tilannekatsauksen toimialan valmistelusta. 
 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen 
aikuissosiaalityön- ja vammaispalvelujen toimialan valmistelun tilanteesta.  
 
Päätös: Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi aikuissosiaalityön- ja 
vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpellon tilannekatsauksen.  
 
5. Vammaisneuvoston toimintasäännön laatiminen 

 
Hyvinvointialueen hallintosäännön 21 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy 
vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa 
toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja 
valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, 
sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja 
toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason 
vaikuttamistoimielimen kanssa. 
 
Hyvinvointialueen vammaisneuvosto laatii toimintasäännön, jota esitetään 
aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  
 
Hyvinvointialueen vammaisneuvosto on käsitellyt toimintasäännön laatimista 
kokouksessaan 6.10.2022 ja antanut kommentteja toimintasäännön 
jatkovalmisteluun.  
 
Kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelua liitteenä olevasta 
toimintasääntöluonnoksesta ja tehdä siihen mahdolliset muutokset ennen 
aluehallitukselle hyväksyttäväksi esittämistä. 
 
Liitteet: Hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntöluonnos 

 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää esittää aluehallitukselle 
hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön.   
 
Päätös: Vammaisneuvosto kävi keskustelua toimintasäännöstä ja päätti esittää 
vammaisneuvoston toimintasääntöä aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  
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6. Vammaisneuvoston kevään 2023 kokousaikataulu 
 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 137 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 
ajan ja paikan. 
 
Vammaisneuvosto keskustelee kevään 2023 kokousaikatauluista kokouksessa.  
 
Päätösehdotus:  
 
Vammaisneuvosto päättää kevään 2023 kokousaikatauluistaan.  
 
Päätös: Vammaisneuvosto päätti kevään 2023 kokousajankohdista seuraavasti:  
 

• Torstai 9.2.2023 klo 16, Tikkurila 

• Torstai 30.3.2023 klo 16, Kerava 

• Keskiviikko 7.6.2023 klo 16, Tikkurila 
 

 
7. Edustajan ja varaedustajan nimeäminen lähidemokratia- ja 

osallisuuslautakunnan kokouksiin 
 

Hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtäviin kuuluu 
koordinoida yhteistyötä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kanssa.  
 
Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 9.11.2022 
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hyvinvointialueen vammaisneuvoston 
edustajalle lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin valtuustokaudelle 
2022–2025 ja pyytää vammaisneuvostoa nimeämään keskuudestaan edustajan 
ja varaedustajan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin. 
 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa ja 
varaedustajan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksiin. 
 
Päätös: Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti nimetä lähidemokratia- ja 
osallisuuslautakunnan kokouksiin vammaisneuvoston edustajaksi Pia 
Karasjärven ja varaedustajaksi Krista Lomaksen.  

 
8. Vammaisten päiväaikaisen toiminnan hankinta 

 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on päätöksellään 23.3.2022 § 
37 päättänyt valtuuttaa Vantaan kaupungin sekä Keravan kaupungin hoitamaan 
vuonna 2022 puolestaan hankintojen kilpailutusmenettelyt ja tekemään asiassa 
hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen. Vantaan kaupunki 
hyvinvointialueen valtuuttamana tekee ja allekirjoittaa hankintapäätöksen sekä 
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hankintasopimukset. Sekä Vantaan että Keravan kaupunkien sopimukset 
vammaisten työ- ja päivätoiminnasta ovat päättymässä 31.12.2022. Vantaan ja 
Keravan vammaispalvelut ovat yhteistyössä valmistelleet uutta vammaisten 
päiväaikaisen toiminnan hankintaa ja sopimuskausi astuu voimaan 1.1.2023. 
 
Tämä hankinta on esitelty 26.10.2022 Vantaan vammaisneuvostossa, josta on 
pyydetty neuvoston jäsenien kommentteja hankintaan liittyen ennen sen 
avaamista. Palveluntuottajat ovat voineet jättää tarjouksensa 2.-24.11.2022 
välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tarjouksen on jättänyt yksitoista 
palveluntuottajaa. 

  
Uudessa hankinnassa on pyritty ottamaan huomioon valmisteilla oleva uusi 
vammaispalvelulaki. Hankinnassa ei ole tehty enää erottelua vaikeavammaisten 
ja kehitysvammaisten kesken. Palveluvalikoimaa on yksinkertaistettu siten, että 
tuotteina on viisi palveluluokkaa, jotka kuvaavat päivätoiminnan asiakkaan 
ohjauksen ja toiminnan aikaisen avun tarvetta. Palveluluokat on rakennettu siten, 
että palveluluokka 1. mukainen päivätoiminnan asiakas on hyvin pientä tai 
vähäistä ohjausta tarvitseva ja sitten palveluluokan 5. mukaiset asiakkaat ovat 
kaikkein eniten ohjauksen tarpeessa tai tarvitsevat erityistä yksilötoimintaa. 

  
Aikaisemmasta hankinnasta poiketen olemme myös pyrkineet mahdollistamaan 
joustavat tilanteet ja palvelukuvaukseen on myönnetty harkinnanvarainen 
mahdollisuus lisäresurssiin päivätoiminnan yksikköön, mikäli asiakkaan tilanne 
vaatii palveluluokista poikkeavaa erityistä resurssointia. Lisäresurssi voi olla joko 
lähihoitaja tai avustaja, jotka on hinnoiteltu erikseen. 
 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää merkitä vammaisten päiväaikaisen 
toiminnan hankinnan tiedoksi.  
 

Päätös: Vammaisneuvosto päätti merkitä vammaisten päiväaikaisen toiminnan 
hankinnan tiedoksi.   
 
9. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Keskustellaan muista esille tulevista asioista.  
 
Päätös: Vammaisneuvosto totesi, että muita esille tulevia asioita ei ole. 

  
10. Kokouksen päättäminen  

 
Päätösehdotus: Päätetään kokous.  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.21.  
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