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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokous 6.10.2022  
 
Aika 6.10.2022 klo 16.02–18.32 
Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerroksen iso kokoushuone  
Osallistujat Kristiina Mäkelä, puheenjohtaja  

Tarja Räisänen, varapuheenjohtaja 
Pirjo Ylimäki 
Pia Karasjärvi    
Rainer Skogberg     
Helena Forssell     
Jenni Sinertö     
Krista Lomas     
  

  
Muut osallistujat:  

 
Riikka Liljeroos, hallintojohtaja  
Anni Siirola, hallinnon asiantuntija ja vammaisneuvoston koordinaattori 
Mia Mustaparta, asiakasmaksupäällikkö – teams etäyhteydellä mukana, 
poistui kokouksesta klo 17.19. 
Kalle-Pekka Hietala, Vantaan vammaisneuvoston koordinaattori 

 
Poissa:  Kalle Haukka, jäsen 
 Elina Nykyri, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja 
  
 

 

 

 

 

Kristiina Mäkelä    Anni Siirola 

Puheenjohtaja    Sihteeri 
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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

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

1. hyväksyä kokouksen asialistan; 
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Karasjärven ja Krista Lomaksen. 

 
3. Lausunnon antaminen hyvinvointialuestrategian luonnoksesta 

 
Hyvinvointialueiden strategiakokonaisuudesta säädetään laissa 
hyvinvointialueesta, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä 
laissa pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialuetta johdetaan 
aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja siinä päätettyjen 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti (laki 
hyvinvointialueesta § 41). Aluehallitus päätti käynnistää Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen strategiaprosessin kokouksessaan 15.3.2022 § 6.  

Aluehallitus hyväksyi 7.4.2022 § 41 strategiaprosessin aikataulun ja 
suunnitelman toimielinten osallistamisesta strategiavalmistelussa. Kesän 
aikana aluevaltuustoryhmille on lähetetty kommentointipyyntö, jossa 
valtuustoryhmillä on ollut mahdollisuus kommentoida hyvinvointialueen 
valmisteilla olevan strategian arvo-, missio- ja tavoiteluonnoksia kesän aikana. 

Aluehallituksen kesäkuun kokouksessaan 7.6.2022 § 103 nimittämä 
hyvinvointialuestrategian neuvottelukunta on kokoontunut 30.8.2022 ja käynyt 
keskustelua hyvinvointialuestrategian luonnoksesta. Tämän jälkeen 
hyvinvointialuestrategiaa on työstetty aluevaltuuston talous- ja 
strategiaseminaarissa 6.-7.9.2022, jossa 6.9. pidettiin iltapäivän kestoinen 
aluevaltuuston strategiatyöpaja. Ryhmätöissä hahmotettiin hyvinvointialueelle 
visiota 2030 ja palvelulupausta vuodelle 2023 sekä työstettiin 
strategialuonnoksen tavoitteiden toteutumisen mittariaihioita. Aluevaltuuston 
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seminaarin perusteella strategiavalmistelu on tuottanut päivitetyn luonnoksen 
hyvinvointialuestrategiasta.  

Aluehallitus on kokouksessaan 14.9.2022 §182 päättänyt lähettää luonnoksen 
hyvinvointialuestrategiasta lausunnoille hyvinvointialueen lähidemokratia- ja 
osallisuuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kansalliskielilautakunnalle, 
tulevaisuusjaostoihin (lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, 
aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, terveydenhuollon palvelut -jaosto, 
vanhusten palvelut -jaosto) sekä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin 
(vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja monikulttuurisuusasiain 
neuvottelukunta). Lausunnot tulee antaa 16.10.2022 mennessä. Lausunnon 
antaminen voidaan toteuttaa myös työpajamenetelmällä. 
 
Hyvinvointialuestrategian on tarkoitus valmistua siten, että se voitaisiin käsitellä 
aluehallituksen kokouksessa 8.11.2022 edelleen hyväksyä aluevaltuuston 
kokouksessa 22.11.2022. 
 
Liite: Hyvinvointialuestrategian luonnos 

 
 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 
hyvinvointialuestrategiasta. Lausunnon sisältö päätetään kokouksessa.  
 
Päätös: Vammaisneuvosto kävi keskustelua hyvinvointialuestrategiasta ja laati 
kokouksessa vammaisneuvoston lausunnon strategiasta. Vammaisneuvoston 
lausunto hyvinvointialuestrategiasta on tämän pöytäkirjan liitteenä.  
 

 
4. Lausunnon antaminen hyvinvointialueen asiakasmaksuista 

 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmaksujen määrittely toteutetaan 
aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 §47 määrittelemien yleisten perusteiden 
pohjalta. Asiakasmaksuhinnasto 2023 tulee aluehallituksen päätettäväksi syksyllä 
2022 vaikuttamistoimielinten lausuntokierroksen jälkeen.  
 
Asiakasmaksupäällikkö Mia Mustaparta esittelee 
asiakasmaksuhinnastomateriaaleja kokouksessa ja pohjustaa lausunnon 
antamista. 
 
Liitteet: Asiakasmaksuhinnastoehdotus ja asiakashinnastojen vertailutaulukko 
 
Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 
hyvinvointialueen asiakasmaksuista. Lausunnon sisältö päätetään kokouksessa.  
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Päätös: Vammaisneuvosto käsitteli asiakasmaksuja kokouksessaan ja antoi 
lausuntonaan kokouksessa huomioitaan asiakasmaksujen valmistelupäällikölle 
huomioitavaksi asiakasmaksujen jatkovalmistelussa. 
 
Asiakasmaksujen valmistelupäällikkö Mia Mustaparta poistui kokouksesta tämän 
pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.19. 
 
5. Lausunnon antaminen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta 

 
Hyvinvointialueen osallisuusohjelmaa on työstetty vuosien 2021 ja 2022 aikana. 
Syksyllä 2021 pidettiin viiden työpajan sarja, jonka aikana hahmoteltiin Vantaan 
ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman lähtökohtia, odotuksia, 
edellytyksiä ja toiveita yhdessä asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön 
sekä sidosryhmien edustajien kanssa. Keväällä 2022 osallisuusohjelmaa 
työstettiin työpajoista kootun materiaalin ja tulosten pohjalta. Hyvinvointialueen 
osallisuuden koordinaatioryhmä tiivisti materiaalista painopistealue- ja 
tavoiteluonnokset 24.5.2022. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan 
seminaarissa 23.-24.8.2022 esiteltiin osallisuusohjelman luonnosversio sekä 
työstettiin ja tarkennettiin ohjelman painopistealuetta ja tavoitteita. Seminaarissa 
käytiin myös läpi lautakunnan ehdotuksia osallisuuden toimenpiteiksi. Tämän 
jälkeen osallisuusohjelmaa on työstetty huomioiden lautakunnan seminaarissa 
esiin tuomat näkemykset painopiste-, tavoite- ja toimenpideluonnoksia koskien. 
26.9.2022 järjestetyssä työpajassa osallisuusohjelman toimenpiteitä on määritelty 
yhdessä Vantaan ja Keravan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialojen työntekijöiden kanssa.  

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 20.9.2022 §21 
lähettää luonnoksen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta lausunnoille 
hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, 
nuorisovaltuusto ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta). Lausunnot tulee 
antaa 16.10.2022 mennessä. Lausunnon antaminen voidaan toteuttaa myös 
työpajamenetelmällä. 

Hyvinvointialueen osallisuusohjelman on tarkoitus valmistua siten, että se 
voitaisiin käsitellä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 
5.12.2022, aluehallituksen kokouksessa 14.12.2022 edelleen hyväksyä 
aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022. 

Liite: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023-2025 
kommentoitava versio 

Päätösehdotus: Vammaisneuvosto päättää laatia kokouksessaan lausunnon 
osallisuusohjelmasta liitteenä olevan lomakkeen johdolla. Lausunnon sisältö 
päätetään kokouksessa.  
 
Päätös: Vammaisneuvosto kävi keskustelua osallisuusohjelmasta ja laati 
kokouksessa lausunnon hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta. 
Vammaisneuvoston lausunto osallisuusohjelmasta on tämän pöytäkirjan liitteenä. 
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6. Vammaisneuvoston toimintasäännön laadinta 
 

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 syksyn 2022 aikana toimintasäännön, 
jota esitetään aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  

 
Liite: Hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön luonnos 
 
Päätösehdotus:  
 
Vammaisneuvosto käy keskustelua toimintasäännön luonnoksesta ja päättää 
tarvittavista lisäyksistä ja muutoksista. 
 
Päätös: 

Vammaisneuvosto kävi keskustelua toimintasääntöluonnoksesta ja antoi 
evästystä toimintasäännön jatkovalmisteluun. Toimintasäännön työstöä jatketaan 
seuraavassa kokouksessa. 
 
 
7. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.9.) pöytäkirja.  

  
8. Kokouksen päättäminen  

 
Päätösehdotus: Päätetään kokous.  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.32.  

 

 

 

  


