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Vammaisneuvostopäivä 2022 – Koonti kysymysten vastauksista 
 
Vammaisneuvostopäivän aikana kokonaisuudessaan tuli noin 40 kysymystä viestiseinän 
kautta. Tähän asiakirjaan on koottu tilaisuuden yhteydessä viestiseinälle esitetyt kysymyk-
set ja niiden vastaukset teemoittain. Kiitos osallistujille aktiivisuudesta! 
 
Vammais- ja vanhusneuvostojen toiminta 
 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on jakanut hyvät periaatteet 
osallisuuden vahvistamiseksi internet-sivuillaan: https://vane.to/osallisuuden-vahvistami-
nen  
 
Kysymykset ja kommentit: 
 

”Miten koordinoidaan vanhus- ja vammaisneuvostojen asioita? Samoja haasteita molem-
milla osallisilla!”   

- Tämä on totta, tästä syystä tänä vuonna järjestettiin yhteinen tilaisuus, jotta neuvos-
ton edustajilla oli mahdollisuus verkostoitua keskenään. Aktiivinen verkostoituminen 
ja yhteistyö neuvostojen välillä tukee vaikuttamista. 

 
”Kunnissa ei saa unohtaa, että vammaiset henkilöt käyttävät myös liikunta- ja kulttuuripal-
veluita. Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat yhtä tärkeitä perheille, joissa vammainen lapsi 
tai vanhempi, kuin muillekin Kunnallisten ja hyvinvointialueen vammaisneuvostojen olisi 
erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä.” 
 
 
Hyvinvointialueet 
 
Yleistä tietoa hyvinvointialueista löytyy valtiovarainministeriön internet-sivustolta: 
https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueet- ja sen alasivustoilta.   
 
Kysymykset ja kommentit: 
 

”Joissain hyvinvointialueilla vanhus- ja vammaisneuvostojen rooli vaikuttamistoimielimenä 
on hämärtynyt (vs. poliittinen toimielin). Eli unohdettu esimerkiksi YK vammaissopimus 
osana Suomen velvoittava lainsäädäntöä ja sen velvoite, että vammaiset henkilöt, heidän 
omaiset ja heitä edustavat järjestöt tulee olla mukana.” 
 

”Miten hyvinvointialueiden kokonaisbudjetti jakautuu eri toimintoihin palkkoihin ym.?”  
– Tietoa hyvinvointialueiden rahoituksesta löytyy täältä: https://soteuudistus.fi/rahoi-

tuslaskelmat  
 

Kuinka monella hyvinvointialueella neuvostoilla on läsnöolo-ja puheoikeus valtuustossa ja 
lautakunnissa?  

– Tämä selviää olemalla yhteydessä oman hyvinvointialueen hallintoon, tätä tietoa ei 
ole vielä tässä kohtaa kootusti. 

 

https://vane.to/osallisuuden-vahvistaminen
https://vane.to/osallisuuden-vahvistaminen
https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueet-
https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
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”Puhutaan vain ikäihmisistä tai ikääntyneistä kohderyhmänä tässäkin foorumissa. Mutta 
sanoilla on merkitystä, siksi minusta pitää puhua kohderyhmässä myös ikääntyvistä ihmi-
sistä. Miten tämä kohderyhmä määritetään Ahosen toimistossa ministeriössä?  

 Valtiovarainministeriö ei ole tehnyt omaa määritelmää, mutta esimerkiksi tällä sivus-
tolla on käsitelty tätä teemaa: https://www.terveyskyla.fi/ika-
talo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/ik%C3%A4-ja-arki/ik%C3%A4%C3%A4ntynyt-
i%C3%A4k%C3%A4s-vai-vanha   

 
”Onko vanhusten määrän kasvu kaupungille ongelma vai mahdollisuus? Ovathan eläkeläi-
set aktiivisia veronmaksajia, joilla on aikaa, varallisuutta ja kokemusta.” 
 

”Kun väestö ikääntyy ja ikäihmisten määrä HVA:illa lisääntyy, niin onko aiheellista miettiä 
myös vanhusneuvostojen edustajien määrän lisäämistä, monipuolistamista, valintaperus-
teita uusiksi jne?”   

 Tässä asiassa kannattaa ottaa yhteyttä vanhusasiavaltuutettuun: https://van-
husasia.fi/etusivu  

 

”Kannan Laurin kanssa samaa huolta, että millä ihmiset saadaan liikkeelle kodeistaan ja 
osallistumaan. Millä järjestöihin saadaan vastuullisia vetäjiä. Miten yhteiskunta auttaa 
ikäihmisiä ja vammaisia sosiaalisessa elämässä.” 
 

”Jaetaanko toimintasääntö kokoukseen osallistuneille? Miten omaiset ovat edustettuina? 
Miten Ristiinan palvelut jatkossa toimivat? Miten Teillä on hoidettu etäosallistumiseen osal-
listuminen, koulutus ja välineet, jotka tekevät osallistumisen mahdolliseksi?  

 vastaus täydennetään myöhemmin 
 
”Saisko koti TV:n kautta erilaista infoa ikäihmisille kotiin...” 
 

”Ikäihmisille ja vanhuksille ilmaiset liikunta vuorot uinti ja kuntosali vuoroja, kerran viikossa 
70 vuotta täyttäneille ja siitä ylös päin. Kunnan ja hyvinvointialueen päättäjien kuultava alu-
eensa vanhusneuvostoja.” 
 

”Tärkeä nosto omaishoitajien osalta. Jatkaisin samaan kysymykseen, kun hyvinvointialu-
eet tekevät omaishoidon kriteerejä ja huolissani olen seurannut, että tulevaisuudessa näi-
den palkkioluokka voi jopa laskea, jos omaishoidettava saa 35h/vko:ssa palvelua hyvin-
vointialueelta. Miten tässä kohtaa turvataan niin omaishoitajan kuin hoidettavan syrjäyty-
misriski?  

 Tämä asia ratkaistaan hyvinvointialueen tasolla, joten tämä selviää olemalla yhtey-
dessä oman hyvinvointialueen hallintoon.  

 

”Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on omaishoidon palkkioluokat ja kriteerit päätetty. 
Valmistelutyössä on huomioitu omaisjärjestöt. Hva:lla on päätetty, että kaikki omaishoitajat 
jotka kriteerit täyttää saa sopimuksen sekä sopimuksen piirissä olevilla palkkio nousee ei 
laske. Täällä on myös hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot aloittaneet. Itse 
olen hva:n vammaisneuvoston puheenjohtaja. Lautakuntiin emme ole saaneet läsnäolo oi-
keutta. Muistutan, että meidän itsekin pitää olla ajan tasalla ja muistuttaa olemassa olo-
amme sekä lykätä itsemme mukaan suunnitteluun & toimintaan :)” 

    

”Miten mielenterveyskuntoutujat saadaan samalle viivalle ja henkilökohtaisen avun ja kul-
jetuspalvelujen piiriin? Vammaispalvelulakiin on tulossa ikäraja, miten jatkossa, myös 

https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/ik%C3%A4-ja-arki/ik%C3%A4%C3%A4ntynyt-i%C3%A4k%C3%A4s-vai-vanha
https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/ik%C3%A4-ja-arki/ik%C3%A4%C3%A4ntynyt-i%C3%A4k%C3%A4s-vai-vanha
https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/ik%C3%A4-ja-arki/ik%C3%A4%C3%A4ntynyt-i%C3%A4k%C3%A4s-vai-vanha
https://vanhusasia.fi/etusivu
https://vanhusasia.fi/etusivu


3(5) 

  

 

 

 

ikäihminen voi olla vammainen. Toivottavasti jatkossa myös hyvinvointialueen vammais-
neuvostoissa on mukana ikäihmisten edustus!” 
 
”Hyvinvointi alueet tekevät erilaisia päätöksiä nyt. Vaikuttaminen on nyt jo myöhäistä, jos 
esimerkiksi vanhusneuvostolta pyydetään kommenttia. Tulee esitys joka pitkälle sovittuna, 
eli odotetaan jotain kommenttia. Mutta asia esimerkiksi menee saman tien päätettäväksi 
eli ei vanhusneuvosto oikeasti pysty esittämään muutoksia.” 

    

”Kun puhutaan demokratiasta, puhutaanko puoluepolitiikasta? Meidän PKVHA hallinto-
sääntö ei mahdollista aloitteen tekemisen kuin aluevaltuutetuilla. Järjestöt jotka ovat riippu-
mattomia ja puolueettomia...miten pitää ajatella. Muuten meillä on valmistelussa olleet jär-
jestöt ja sidosryhmät. Sius paljon hyvääkin.” 
 

 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
 
Kysymykset ja kommentit: 

 
”Kysymys yhdenvertaisuusvaltuutetulle: kun teette kannanottoja ja huomautuksia liittyen 
esimerkiksi esteettömyysasioihin, tehdäänkö jonkinlaista valvontaa sen suhteen teh-
däänkö kannanoton perusteella muutoksia?” 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 

”Miten yhdenvertainen osallistuminen varmistetaan, kun tiedämme kuljetuspalveluiden on-
gelmat?” 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 
 ”Olisiko YVV:n suosituskirje lähetettävissä suoraan myös hv-alueiden vaikuttamistoimieli-
mille?” 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 

”Oikean tiedon saanti maahanmuuttajille, jotka eivät täysin osaa suomea on vaikeaa niin 
kunnissa kuin maakunnallisesti. Kuulin viimeksi tällä viikolla, että heillä ei ole tietoa miten 
maakunnallinen muutos vaikuttaa heidän palveluihin. Kysynkin, miten erikielisille tieto tulee 
saada niin kunnilta kuin maakunnallisesti. Tiedon saanti palveluista ym. on jo nyt vaikeaa. 
Moni iäkäs maahanmuuttaja ei puhu englantia saati suomea. Maahanmuuttajia on vam-
maisia, iäkkäitä, opiskelijoita ja työssäkäyviä.” 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 
”Vammaisten henkilöiden osallistuminen silloin ,kun ovat eläkkeellä. Miten edesautetaan 
hänen vaikuttamistyönsä ja asiantuntijana olemisena järjestöissä ja politiikassa yms.” 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 
 
Rakennettu ympäristö 
 
Kysymykset ja kommentit: 
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Kenen pitäisi valvoa uudis- tai korjausrakennuksessa esteettömyyden loppuunsaatta-
miseksi? Esim. tilavat wc tilat voidaan helposti tehdä esteelliseksi kalustoiden väärin sijoi-
tuksella. 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 
  Miten saavutettavuus toteutuu, onko induktiosilmukoita jo uusissa palvelutaloissa? 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 

 Hyvä jos myös kunnossapito ja huolto tulevat esteettömyysvalvonnan piiriin. Usien esi-
merkiksi induktiosilmukka on asennettu mutta ollut käyttämättä pitkään eikä talossa oel 
henkilökuntaa, joka osaisi sen laittaa vaikka päälle. Sähköisten apuvälineiden tarkistami-
nen pitää olla samanlainen automaatio kuin palovaroitinten tarkistaminen 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 

Löytyykö jostain hyvää tietoa/linkkiä miten konkreettisesti esim. Kevyenliikenteen väylän 
reuna ajoradan ylityskohdalla pitää rakentaa tai millaisia seiniä materiaaleineen, valaistuk-
sineen tai väreineen pitää rakennuksessa olla, jotta se on hyvä näkö- kuulo- sekä aisti-
vammaisille?? 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 

Sisältyykö rakennusalan koulutuksiin esteettömyys asiat? Tuntuu, että välillä on rakenta-
jilla ja rakennuttajilla epäselvyyksiä suositusten, ohjeiden sekä määräysten soveltamisessa 
ja noudattamisessa. 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
 

Saunojen esteettömyysvaatimukset? 

- vastaus täydennetään myöhemmin 
   

Mitä pitää olla huomioitu rakentamisessa jos rakennus saa Senioritalo maininnan? 
- vastaus täydennetään myöhemmin 

 
Vammaispalvelulaki 
 
Vammaispalvelulakiin liittyen tuli useita kysymyksiä esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin, 
omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja omavastuisiin. Vammaispalvelulakia valmisteleva 
tiimi on luonut internet-sivuston, josta löytyy vastaukset useaan alla oleviin kysymyksen, ja 
niistä myös keskusteltiin itse tilaisuudessa: https://stm.fi/vammaispalvelulaki  
 
Kysymykset ja kommentit: 

 
”Miten lyhytaikainen huolenpito tulee vaikuttamaan Omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäi-
viin? Vähentääkö palkkiota ja vapaapäivien määrää?” 
 

”Miten palvelutarpeen arviointia aiotaan tehdä? Onko tarkoitus ottaa käyttöön Rai-mitta-
risto?” 
 

”Voiko kuljetuspalveluiden omavastuuna käyttää myös paikallisliikenteen kk-/ vuosilipun 
hintaa, kun kuljetustarve on työ+ vapaa-aika? Vai täytyykö aina käyttää pelkästään yhden 
lipun hintaa vaikka sen kk-kustannus ylittäisi kk-lipun hinnan?” 
 

https://stm.fi/vammaispalvelulaki
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 ”Mitä tapahtuu nykyiselle vammaisten avotyötoiminnalle uudistuksen myötä?” 
 

”Uusi vammaispalvelulaki ja hyvinvointialueiden tulon huolestuttaa. Vammaiselle, sairaalle 
ja ikäihmiselle tämä tarkoittaa kulujen nousua. Miten turvataan palveluiden saanti ja miten 
tämän muutoksen myötä seurataan mahdollista syrjäytymistä? Lisäksi kysyisin jos van-
hempi väsähtää ja joutuu tekemään mielessään vaikean päätöksen ja laittamaan sairaan-
lapsensa hetkellisesti esim. yhdeksi kuukaudeksi laitospaikalle. On jo väläytelty tämän 
kustantavan vanhemmalle 1800€ / kk. Jos vanhempi käy töissä, niin miten luulette tilan-
teissa käyvän? Ja huomiona, jos kyseessä olisi yksinhuoltaja, niin hän voi sinnitellä liian 
pitkään uupuneena, koska kyseessä oleva maksu loisi todella ison rahallisen kynnyksen. 
Omaishoitajat ja hyvinvointialueiden kriteerit. On jo useammalla hyvinvointialueella vä-
läytelty, että jos saa palvelua 35h / kk, niin omaishoitaja putoaisi alempaan palkkioluok-
kaan, silti omaishoidettavasta omaishoitajalla on sama määrä työtä. Kriteereissä hyvin-
vointialueista osa on määrittänyt ja toiset eivät kuitenkaan määritä mitä tämä palvelu olisi, 
joka luettaisiin pudottavan alempaan palkkioluokkaan. Toisaalla näistä on nimetty päivätoi-
minta, aamu- ja iltapäivätoiminta. Kunnallinen ennalta ehkäisevä, esim kotiin, henkilökoh-
tainen avustaja. Mietinkin, onko tämä kohtuullista, jos palveluiden tarve nimenomaan joh-
tuu sairaudesta, vammasta?” 
 

”Hei, voisiko lakimies Ida Hakanen kommentoida Kokon nostamaa ikärajakysymystä. Mi-
ten hän näkee HE:n sisällön tältä osin?” 
 
”Voiko hva:n alueella matkatessa tilata täysin toisesta kunnasta kuljetuspalvelukyydin 
paikkaan ko. Kunnassa, johon ei pääse julkisilla/omin neuvoin?” 
 


