Pöytäkirja

11/2019

1 (5)

Vammaisneuvoston kokous
Aika

Tiistai 19.11.2019 klo 17
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sihteeri

Koponen Seija
Nuotio Kirsti

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saara-Maija Ruuska ja Sirkka
Sorvali.
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Vammaisneuvoston vierailu Porvoon kaupungin johtoryhmässä
Maija Aatelo ja Matti Lehesniemi kertovat kuulumiset tapaamisesta
johtoryhmän kanssa 19.11. Tapaamisen ilmapiiri oli myönteinen,
mutta mitään konkreettista ei sovittu. Vammaisneuvoston toiminta
voisi olla nykyistä proaktiivisempaa.
Vammaisneuvoston aloitteita kaupungin päätöksenteossa
mukanaolosta ja työvaliokunnasta pidetään hankalina, koska
vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston pitäisi
olla samanarvoisia. Totesimme, ettei se saa olla syy jättää
vastaamatta aloitteisiimme. Lisäksi totesimme, että
nuorisovaltuustolla on jo nyt edustajat lautakunnissa. Käytäntöä ei
haluta laajentaa, siis vammaisneuvostolle ei olla myöntämässä
puhe- ja ehdotusoikeutta kokouksiin eikä virallista osallistumista
asioiden valmisteluun.
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Vammaisneuvosto ilmaisi toiveensa saada kaupungilta ehdotus
malliksi vammaisasioiden valmistelun parempaan huomioon
ottamiseen, jos neuvoston aloitetta ei hyväksytä.
Totesimme, että työvaliokunnan kokouskustannukset olisivat
vuosittain vain n. 1.500-2.000 €, mikä ei voi olla este aloitteen
hyväksymiselle.
Todettiin vahva yhteinen tavoite, että vammaisneuvoston
asiantuntemusta käytettäisiin nykyistä aktiivisemmin eri
hallintokuntien valmistelutyössä. Kenenkään etu ei ole laatia
lausuntoja kiireessä tai valituksia jo päätetyistä asioista.
Parhaimmillaan virallisia lausuntoja ei tarvitsisi pyytää lainkaan,
vaan asiakirjoihin kirjattaisiin tieto, että vane on osallistunut
valmistelutyöhön ja vammaisten erityistarpeet on otettu huomioon
ehdotuksessa.
Täsmennettiin kuulopuhe Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen
yhteisestä lausunnosta. Sellaista ei ole, mutta Porvoon vanen
lausunnossa on otettu huomioon ja mukaan muiden
vammaisneuvostojen lausuntojen asiat. Porvoon lausunto on
vapaasti käytettävissä ja sitä voidaan käyttää kuten Itä-Uudenmaan
yhteistä lausuntoa. Sovittiin, että lausunto lähetetään tiedoksi
kaikille Itä-Uudenmaan sote-/perusturvalautakunnille.
Kuljetuspalvelukilpailutuksen oikaisuvaatimusta ei käsitellä, koska
kyseessä ei kaupungin mukaan ole päätös, josta voisi tehdä
oikaisuvaatimuksen. Kuitenkin kaupunki painottaa hyvää
yhteistyötä jo asioiden valmisteluvaiheessa. Toimme vahvasti esiin
sen, että vammaisneuvostoa on kyllä kuljetuspalveluasiassa, mutta
ei kuunneltu. Suunniteltu kilpailutusmalli on huono eikä palvele
vammaisten tarpeita.
Vammaispoliittisesta ohjelmasta eli VAMPOsta on käynnistymässä
ensi vuonna päivitys tai kokonaan uuden ohjelman laatiminen.
Sovittiin, että vammaisneuvosto lähettää kaikille hallintokunnille ja
lautakunnille kirjeen, jossa muistutetaan vanen roolista ja
pyydetään ehdotuksia vanen tehtävien määrittelystä VAMPOon.
Esteettömyyskartoitukset pitää sisällyttää tulevaan VAMPOon.
Ohjelman seuranta pitää järjestää nykyistä suunnitelmallisemmin.
Vammaisneuvoston ehdotus vammaisasiamiehen tehtävien
yhdistämisestä vammaisneuvoston toimistosihteerin työnkuvaan.
Ehdotus lähetetty Ann-Sofie Silvennoiselle, Roope Lenkkerille ja
Leila Eklöville. Ann-Sofie Silvennoinen luvannut kartoittaa
toimenkuvan ja tarpeet, ml. mahdollisuudet
esteettömyyskartoituksen teettämiseen. Vammaisneuvostolta
odotetaan konkreettista ehdotusta vammaisasiamiehen
toimenkuvasta ja ajankäyttötarpeesta.
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Vieraana projektipäällikkö Irja Suhonen
Irja Suhonen esitteli kokoamaansa Itä-Uudenmaan
vammaispalveluselvitystä. Selvityksen tarve on lähtöisin I-U sote
johtajilta, kunnat halusivat selvityksen vammaispalvelujen
nykytilasta. Kyse on neljän kuukauden projektista, johon haluttiin
ulkopuolinen selvityshenkilö. Irja Suhosen pysyvä toimipaikka on
Porvoon kaupungin kuntoutuspalvelut.
Sote-uudistuksen kuntoutustyöryhmän työ loppui hallituksen
kaatuessa, mutta Uusimaa19-projektin Vammaispalvelujen nostot raportin asiat ovat jatkumassa kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä.
Muita vastaavia alueellisia selvityksiä ollaan tekemässä mm.
apuvälineistä. Apuvälineyksikön osalta mietitään mm, siirtyisivätkö
myös asunnon muutostyöt sen vastuulle.
Selvitystyötä vaikeuttaa se, ettei vammaispalvelujen
vaikuttavuudesta ole saatavilla/olemassa tutkittua tietoa.
Tietojärjestelmät ovat huonoja ja tiedot hajallaan eri järjestelmissä,
jotka eivät keskustele keskenään. Tietoja on siksi vaikea
hyödyntää. Asiakasprofiilien rakentaminen ja toimivien
palveluprosessien kehittäminen olisivat yhteinen etu.
Tässä vaiheessa palvelut on kartoitettu, siis koottu tiedot mitä ja
miten missäkin kunnassa tehdään, miten määräajat toteutuvat jne..
Yleisesti on pulaa henkilöstöstä, syynä Irtisanoutumisia,
eläköitymisiä ja muita poissaoloja.
Raporttia käydään tarkemmin läpi kolmessa työpajassa (21.11.,
26.11. ja 9.12.) vammaispalveluiden esimiesten ja työntekijöiden
sekä sote-johtajien toimesta.
Kun raportti valmistuu joulukuun loppuun mennessä, se lähetetään
kaikille vammaisneuvoston jäsenille.
Irja Suhonen kutsutaan tammikuun kokoukseen esittelemään
raporttia ja kertomaan suunniteltavasta jatkoprojektista mm.
kuntien välisen yhteistyön tiivistämiseksi.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 21.11.2019
Vanhusasiamies - Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian
uuteen valmisteluun. Vanhusneuvostolta pyydetään asiassa
lausunto. Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti.
Kotisairaanhoito - Loviisan ja Porvoon kaupunkien
kotisairaalatoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.
Vuoden 2019 kouluterveyskysely, Matti Lehesniemi tutustuu.
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VPL-matkojen kilpailutus
Katso § 127. Oikaisuvaatimukseen saatu vastaus, ettei sitä
käsitellä, koska kyse ei ole päätöksestä vaan valmistelusta.
Päätettiin lähettää kommentti kaupungille, jakelu myös IUvammaisneuvostojen jäsenille ja sote-lautakunnille.
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UVA:n asiat
Kokous Espoossa vko 48.
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Seminaarit ja kokoukset
VANE Vammaisneuvostopäivät 27.–28.11.2019, Vantaa.
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Seuraavat kokoukset ja kutsuttavat vieraat
2.12. ylimääräinen kokous, johon toivotaan kaikkien, myös
varajäsenten osallistuvan. Asiana VPL-kuljetukset
12.2. joulukokous Sillanmäessä, vieraana apulaiskaupunginjohtaja
Fredrick von Schoultz

134

Muut esille tulevat asiat
Kannanotto keskustan/torin kehittämissuunnitelmaan siirtyy
seuraavaan kokoukseen.
Kaupungin verkkosivuilla on kysely torin kehittämisestä osoitteessa
www.porvoo.fi/540-tori. Kysely on auki 7.1. saakka. Lisäksi
järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 25.11. Grandissa. Itäväylä
striimaa tilaisuuden, joten sitä voi katsoa myös kotona.
Kuntoportaat. Selvitetään kuka asiasta vastaa ja miten hoidetaan
esteettömyys ja miten otetaan vammaiset huomioon. Lisätietoja:
liikuntapalveluiden päällikkö Per Högström, puh. 0400 212 264,
per.hogstrom@porvoo.fi
Sote-lautakunnalta ei ole tullut kutsua yhteiskokoukseen.
Muistutetaan Eskolaa asiasta.
Myöskään Ann-Sofie Silvennoisen lupaamasta vammais- ja
vanhusneuvostojen yhteistapaamisesta 11/2019 ei ole kuulunut
mitään.
Rinnekodin palvelujen (kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmat)
loputtua ja muutoinkin velvoite ohjata asiakkaille oikeita palveluita
ei toteudu Porvoossa. Neuvonta, ohjaus ja muutkin palvelut ovat
huonontuneet parin viime vuoden aikana. Asiakkaita ohjataan
ohjaavilla kysymyksillä ”et kai sinä tätä tarvitse”, mikä ei ole
hyväksyttävää.
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Yhdistyskeskuksen kokous 25.11.2019, ehdokkaiden asettaminen
tulevaan vammaisneuvostoon.
Sotelautakunnan kokoukset keväällä 2020:
28.1./ 20.2./ 26.3./ 23.4.7 28.5./ 16.6.
Veera Simonen, vammaisneuvoston sihteeri tammikuusta alkaen,
kutsutaan joulukuun kokoukseen 12.12.2019.
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Kokouksen päättäminen klo 19.15

Pöytäkirjan tarkastajat

Maija Aatelo
puheenjohtaja

Pirkko Jungell
sihteeri

Saara-Maija Ruuska

Sirkka Sorvali
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