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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Torstai 19.1.2019 klo 16

Paikka

Omenamäen palvelukeskus, kokoushuone Silva, Tulliportinkatu 4

Läsnä

Aatelo Maija
puheenjohtaja
Aaltonen Johanna
Hietala Erkki
Kiljunen Jorma
Koponen Seija
Lehesniemi Matti
Nuotio Kirsti
Ruuska Saara-Maija
Sorvali Sirkka
Kuutschin Maria
sihteeri
Nieminen Mikko
varajäsen

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Koponen ja Matti Lehesniemi.

3

Kevään kokoukset
Päätettiin muuttaa kevään kokouspäivät sote-lautakunnan kokouksia
edeltäviksi. Kokoukset pidetään Omenamäessä klo 16, ellei esityslistassa ole
muuta mainintaa:
To 21.2.
vieraana kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh
Ma 25.3.
Ke 17.4.
Ma 13.5.
Kotkan vammaisneuvoston vierailu Porvoossa
To 16.5.
Ma 10.6.
Keskusteltiin myös alustavasti siitä, mihin vammaisneuvoston olisi hyvä käydä
tutustumassa. Vierailukohteisiin palataan myöhemmin.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista kokoukseen 31.1.
Puheenjohtaja on saanut sote-lautakunnan puheenjohtajalta tiedon, että
vammaisneuvoston lausunnot otetaan huomioon vain, jos niitä on erikseen
pyydetty. Matti Lehesniemi on keskustellut asiasta kaupungin lakimiehen Roope
Lenkkerin kanssa, koska asia ei vammaisneuvoston mielestä voi olla näin.
Keskustelun lopputulemana on sovittu, että järjestetään tapaaminen Ann-Sofie
Silvennoinen, Lenkkeri, Lehesniemi, Aatelo. Asiana on löytää ratkaisu, joka
mahdollistaa vammaisneuvoston asiantuntemuksen nykyistä paremman
hyödyntämisen. Tavoitteena on osallistaa vammaisneuvosto jo asioiden
valmisteluvaiheessa, mutta viimeistään lautakunnan kokouksiin. Keskustellaan
asiasta myös vanhusneuvoston puheenjohtaja Björn Sundqvistin kanssa.
Esityslistan asianro 6 Sosiaali ja terveystoimen yhdistysavustukset ja
avustukset työllisyyshankkeisiin. Vammaisneuvosto/puheenjohtaja lähettää
lautakunnalle uudelleen aloitteen avustusten hakuprosessin aikaistamisesta,
koska varsinkin pienten yhdistysten toiminta on riippuvainen avustuspäätöksistä
ja nykyinen aikataulu haittaa merkittävästi koko alkuvuoden toiminnan
suunnittelua. Avustukset on käytettävä kalenterivuoden aikana, vaikka
päätökset saadaan vasta touko-/ kesäkuussa.

5

Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2018 siirtyy seuraavaan kokoukseen puheenjohtajan
sairastumisen vuoksi.
Keskusteltiin siitä, ettei vammaisneuvostolla ole systemaattista seurantaa
tehtyjen aloitteiden, lausuntojen ym. käsittelystä lauta- ja hallintokunnissa.
Päätettiin, että Matti Lehesniemi kokoaa lähivuosina lähetetyt ja selvittää niistä
saadut vastaukset, toimintatapojen muutokset ym. ja myös sen, mitkä aloitteet
ovat hautautuneet ja unohtuneet kokonaan käsittelemättä.
Päätettiin, että puheenjohtaja lähettää toimintakertomuksen jäsenille s-postilla
hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta.

6

Toimintasuunnitelma 2019
Todettiin, että toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi 2018-19, joten sitä ei
laadita tänä vuonna. Toimintaa ei kuitenkaan rajata vain suunnitelmassa
mainittuun, vaan jos esille nousee uusia tilanteita ja tarpeita, niihin reagoidaan
joustavasti.
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Jäsenyys Elävä keskusta ry:ssä
Päätettiin liittyä Elävä keskusta ry:n jäseneksi sen ehdotuksesta. Johanna
Aaltonen on yrittäjänä valittu hallituksen jäseneksi, mutta ehdotti ja niin
päätettiin, että Matti Lehesniemi on hänen sijaisenaan, kunnes syksyllä valitaan
uusi hallitus. Johanna hoitaa liittymisen ja toimittaa Matille valtakirjan.

8

Kuljetuspalveluasiat
Todettiin, että kuljetuspalvelu on kaikkein tärkein asia, jotta vammaisten
osallisuus ja yhdenvertaisuus voi toteutua. Siksi on erittäin myönteistä, että
vammaisneuvosto on otettu mukaan prosessiin jo sen alusta ja neuvoston
asiantuntemusta ja mielipiteitä on arvostettu. Kommentit ja ehdotukset on kuultu
ja otettu huomioon kiitettävästi. Tällaisen toimintamallin soisi yleistyvän ja
vakiintuvan normitavaksi kaikissa asioissa ja hallintokunnissa.
Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen puheenjohtajat kutsuttiin
työpajakokoukseen keskiviikkona 23.1. Sipoossa, asialistalla palvelukuvauksen
sekä vammaisneuvostojen työpajan valmistelu.
Maanantaina 28.1. klo 13-15 Sipoossa oli palveluntarjoajille suunnattu
informaatio- ja keskustelutilaisuus, johon oli kutsuttu myös vammaisneuvostojen
puheenjohtajat. Klo 16-18 asiakastyöpajassa keskusteltiin palvelukuvauksesta
ja kilpailutuksen aikataulusta.
Vammaisneuvostosta osallistuivat puheenjohtajan lisäksi Johanna Aaltonen,
Erkki Hietala, Matti Lehesniemi, Hanna Kähkönen ja Mikko Nieminen.
Työpajoissa ehdotettiin hyvin painokkaasti matkojen vapaaehtoista yhdistelyä
ehdotetun yhdistelymallin sijasta, koska se ei toisi säästöjä edes pienissä
kaupunkikeskustoissa ja johtaisi kaikkien asiakkaiden kohtuuttomiin
odotusaikoihin ja joustamattomaan toimintaan.
Muita tärkeitä aiheita olivat mm. asiakkaan tunnistamistapa (puhelinnumero
eikä ehdotettu hetu), vaihtoehtoiset tilaustavat ja vakiotaksin suoratilausoikeus,
tilausten ja autojen kohtuulliset odotusajat, paikallistuntemuksen varmistaminen
sekä asiakasprofiili, joka hyvin toteutettuna sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa
asiakkaiden turvallisuuden. Vaadittiin myös selkeitä sanktioita ja hyvää
seurantaa, johon pitää kytkeä pysyvä asiakasraati tai muu vammaisneuvoston
osallistava asiakaspalautteiden seuranta ja toiminnan kehittäminen.
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Koska Sipoon tapaamisissa ehdotettiin huomattavia muutoksia
palvelukuvaukseen ja koska vammaisneuvostolle ei ole toimitettu muita
sopimusasiakirjoja, uusimme jo Sipoossa esiin tuomamme ehdotuksen
vammaisneuvostojen lisäkommenttikierroksesta ennen kuin kilpailutusehdotus
toimitetaan Ann-Sofie Silvennoiselle ja lautakunnan päätettäväksi.
Päätettiin korvata työpajoihin osallistuneiden matkakulut.
9

UVAn asiat
UVA:n kokouksessa 14.1. Hyvinkäällä keskusteltiin pääasiassa
kuljetuspalvelujen kilpailutustilanteesta eri puolilla Uuttamaata sekä Kelamatkojen toimimattomuudesta.

10 Kotkan vammaisneuvoston vierailu 13.5.
Päätettiin kutsua Kotkan vammaisneuvosto vastavierailulle Porvooseen Flooran
päivänä 13.5. Puheenjohtaja kysyy päivän sopivuutta ja heidän
ohjelmatoiveitaan, mutta varaudutaan kaupunkipuiston esittelyyn. Mahdolliset
siirtymät tehdään omilla autoilla. Ohjelmaan varataan aikaa myös matkailijan
suosikkikohteisiin tutustumiseen.
Pyydetään museolehtori Hannele Tenhovuorta kertomaan kaupunkipuistosta,
toinen vaihtoehto puhujaksi on kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh. Sihteeri varaa
Omenamäen juhlasalin klo 15 alkaen.
11 Vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen
Päätettiin perustaa vammaisneuvoston työvaliokunta (TVK) valmistelemaan
kokouksia ja lausuntoja ja panemaan toimeen kokousten päätöksiä sekä
varmistamaan, että tiedotus vammaisneuvoston jäsenille toimii.
Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Maija Aatelo, varapuheenjohtaja
Johanna Aaltonen ja Matti Lehesniemi. Päätettiin, että Matti Lehesniemi
selvittää viime vuosina tehtyjen lausuntojen ym. toteutumiset, koska tuntuu siltä,
että ne häviävät jonnekin ilman mitään vaikutusta.
Päätettiin tehdä kaupunginhallitukselle ehdotus toimintaohjeen muuttamisesta
niin, että työvaliokunnasta tulee virallinen osa vammaisneuvoston toimintaa ja
että sen kokouksista maksetaan kokouspalkkiot.
Päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston aseman
vahvistamista ja yhtenäistämistä kuntalain hengen mukaisesti viimeistään
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vuoden 2020 alusta niin, että vammaisneuvoston asema kaupungin hallinnossa
ja päätöksenteossa on vastaava kuin nuorisovaltuustolla jo on. Se merkitsee
sitä, että vammaisneuvosto nimeää edustajansa kaikkiin lautakuntiin ja että
edustajille pitää järjestää koulutusta hallintotyöskentelystä. Jokaisen jäsenen ja
varajäsenen on hyvä miettiä, minkä lautakunnan työhön osallistumisella voisi
parhaiten hyödyntää osaamistaan vammaisten ja kaikkien asukkaiden hyväksi.
12 Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja lähettää Ann-Sofie Silvennoiselle kirjeen VPL-matkoista sekä
Näsin terveysaseman liikenneyhteyksistä ja invaparkkipaikoista.
Puheenjohtaja jakoi materiaalia tilaisuuksista, joissa käynyt viimeisen puolen
vuoden aikana.
Tuulahannele Halsey on pyytänyt eroa vammaisneuvoston varajäsenyydestä.
Sihteeri lähettää Porvoon Yhdistyskeskus ry:lle pyynnön ehdottaa uutta Kirsti
Nuotion varajäsentä kaupunginhallitukselle.
Ritva Stråhlmann on kysynyt vammaisneuvoston halukkuutta osallistua
vaalibocciaan. Päätettiin osallistua Kokonhallissa pidettävään kisaan ja kootaan
myös oma joukkue.
Saara-Maija Ruuska toi esille näkövammaisten pankkipalveluongelmat.
Näkövammaisena ei saa verkkopankkitunnuksia eikä pysty käyttämään
tavallisia automaatteja. Pankkien aukioloajat ja kassapalvelut ovat huonoja,
konttoreissa ei edes ole tarpeeksi tuoleja eikä niissä ole huonojalkaiselle
tarpeellisia käsinojia. Päätettiin selvittää asiaa ja palata asiaan.
13 Seuraava kokous
Seuraava kokous on torstaina 21.2.2019 klo 16 Omenamäessä.
14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.

Maija Aatelo
Puheenjohtaja

Maria Kuutschin
Sihteeri
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Pöytäkirjantarkastajat

Seija Koponen

Jakelu

Matti Lehesniemi

Jäsenet, varajäsenet
Vammaisyhdistyksiä
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