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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika maanantai 19.4.2021 klo 17:00 – 18:15 
Paikka Kaupungintalo, Valtuustosali/Teams 
 
 
Osallistujat Seppo Vainio pj. (paikalla) 

Lasse Eklund (etänä) 
 Eira Helomaa (paikalla) 
 Anna Järvinen (paikalla) 

Tiina Karjalainen (etänä) 
 Pertti Leinonen (etänä) 
 Mika Ratilainen (etänä) 
 Seija Salminen (paikalla) 
 Marja Suominen (paikalla) 
 Eija Toivonen (poissa) 
 Jussi Tähti (etänä) 
 Liisa Hankavuori siht. (paikalla) 
 Laura Järvi (etänä) 
 Marja Nurminen (etänä)   
 
1. Kokouksen avaus 

- Todettiin läsnäolijat 
- Hyväksyttiin 16.3.2021 kokouksen pöytäkirja. 
- Valittiin 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan tarkastajat: Pertti Leinonen ja Mika Ratilainen 

 
2. Vammaispalvelujen esimies Liisa Hankavuori kertoi vammaispalvelujen ajankohtaisesta ti-

lanteesta vuoden 2020 tilinpäätöksen pohjalta, esitys liitteenä. 
- Käsittelyn ajan läsnä myös vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät Laura Järvi ja Marja 

Nurminen. Asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijöille sukunimen alkukirjaimen mukaan: 
A-L Vt. sosiaalityöntekijä Marja Nurminen 
M-Ö Sosiaalityöntekijä Laura Järvi 

- Käytiin keskustelua vammaispalvelujen soveltamisohjeesta, johon neuvosto esitti harkit-
tavan muutosta kuljetuspalvelujen myöntämiseksi kuukausikohtaisten matkojen sijaan 
vuosikohtaisina sekä siivouspalvelujen osalta neuvoston etukäteen toimittaman lausun-
non mukaisesti (liitteenä). Todettiin, että neuvoston esittämät näkökannat käsitellään 
vammaispalvelujen tiimissä sekä esitetään Naantalin vammaispalveluista selvitystä teke-
välle Riitta Hakomalle. 

 
3. Muut asiat 

- Seuraavan kokouksen ajankohta tiistai 18.5.2021 klo. 17:00, alustava paikka: Velkuan 
koulu. Jussi Tähti vastaa kuljetuksista ja Mika Ratilainen tilavarauksesta.  

- 1.6.2021 kokous toteutetaan alustavasti vapaamuotoisempana keskustelutilaisuutena, 
paikaksi ehdotettiin Karvetin klubitaloa tai paikallista ravintolaa rajoitusten salliessa 

 
 

http://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/marja-nurminen
http://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/laura-jarvi
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Allekirjoitukset 
 
 
_________________________  __________________________ 
Seppo Vainio   Liisa Hankavuori 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
__________________________  __________________________ 
Pertti Leinonen   Mika Ratilainen 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 
 



Vammaisneuvosto 19.3.2021 

 
 
 
 
Soveltamisohje, Naantalin vammaispalvelut  
 
 
 
Toivoisimme, että soveltamisohjeeseen tarkennettaisiin vammaispalvelulain nojalla ja 
sosiaalihuoltolain nojalla annettavat palvelut. 
 
Jäimme epäselvyyteen siivouspalvelun osalta. Vaikeavammaiset ovat aiemmin saaneet 
siivouspalvelua harkinnanvaraisesti 3 h /kk, ilman omavastuuta ja tulorajoja. 
 
Ohjeesta saamme sen käsityksen, että vammaispalvelulain nojalla tähän asti saatu maksuton 
siivouspalvelu on jäämässä pois. Onko tulkintamme soveltamisohjeesta oikea? 
 
Mikäli tulkintamme on oikea, muutos on mielestämme kohtuuton, 
 

• Mielestämme vaikeavammaiselle tarkoitettu siivouspalvelu on kaupungille ollut 
kustannustehokas, kun kotona on voitu asua pidempään ja säästää vähistä laitospaikoista. 

• Kummalista on, että vaikeasti vammainen henkilö peilautuu tuloihin, vaikeasti vammainen 
on vaikeasti vammainen tuloista riippumatta. 

• Tulorajat sinänsä tuntuvat epäoikeudenmukaisilta, koska ne alittavat köyhyysrajan. 
 
Toivomme vammaisneuvostona, että vammaiselle tarkoitettu siivouspalvelu voisi säilyä aiemman 
mukaisesti. Uskomme sen tuottavan parhaan tuloksen kokonaisuutta ajatellen kaupungille ja 
palvelunkäyttäjille elämän laatuna. 
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