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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Maanantai 2.12.2019 klo 17

Paikka

Omenamäen palvelukeskus, Silva

Osallistujat

Aatelo Maija
Aaltonen Johanna
Hietala Erkki
Kiljunen Jorma
Koponen Seija
Lehesniemi Matti
Nuotio Kirsti
Ruuska Saara-Maija
Sorvali Sirkka
Jungell Pirkko

puheenjohtaja

Leila Eklöv

Palvelupäällikkö,
vanhus- ja vammaispalvelut
Hallintopäällikkö

Salla Paavilainen
137

sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Hietala ja Jorma Kiljunen.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirjojen pykälänumeroinnissa on virheitä, minkä vuoksi
syksyn pöytäkirjat pitää korjata ja allekirjoittaa uudelleen.
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Kuljetuspalvelujen kilpailutus
Leila Eklöv ja Salla Paavilainen kertoivat meneillään olevista
ajankohtaisista asioista


Irja Suhosen vetämä Itä-Uudenmaan vammaispalvelut selvitys,
joka tulee valmistuttuaan tiedoksi vammaisneuvostolle. Eklöv ei
tiedä, tuleeko siihen suosituksia tai toimenpide-ehdotuksia.



VAMPA Tuuli Penttilä uusi sosiaalityöntekijä ja 2 sosiaaliohjaaja
aloittamassa vuoden vaihteen jälkeen. Syynä normaali
vaihtuvuus. Veera Simonen siirtyy toimistosihteeriksi.
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Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen kilpailutus -kysely
lähetetty kaikille palvelua käyttäville, joita on runsas 100
henkolöä. Asiakasraati kokoontunut kerran.
Kilpailutus on tehty kolmessa vaiheessa: Ensin valittiin kolme
palveluntuottajaa pelkästään laadun perusteella, sitten
kilpailutettiin 60% hinta, 40% laatu. Sote-ltk päättää asian
joulukuussa ja sopimuskausi alkaa 1.3.2020.
Vammaisneuvosto ilmaisi pettymyksensä siitä, ettei sitä ole
osallistettu kilpailutukseen millään tavalla.



Asumispalveluissa uusi sopimuskausi alkaen 1.1.2021,
kilpailutus käynnistymässä kyselyllä palvelun käyttäjille.
Esitettiin kysymys vammaisneuvoston osallistamisesta.
Valittiin Johanna Aaltonen ja Reijo Mokka/Mikko Nieminen
vammaisneuvostosta mukaan valmisteluun.



Palkanmaksu- ja työnantajaneuvontapalvelut kilpailutetaan
vuoden 2020 aikana. Nyt tuottajana Porvoon seudun
työnhakijat ja käyttäjiä vajaa 100 henkilöä.
Todettiin, että työnantajaoppaan päivitys on tarpeen tässä
yhteydessä. Nykyopas on käytössä myös joissakin muissa
kunnissa.
Päätettiin, että vammaisneuvoston edustajat valmistelussa ovat
Maija Aatelo ja Hanna Kähkönen.



Kotiin vietävät palvelut, esim. lasten tilapäishoito ja yksittäisten
henkilöiden erikoispalvelut hoidetaan yksilöllisin
kilpailutuksin/päätöksin.
Jos asiasta tulee laajempi kilpailutus, valittiin Johanna Aaltonen
ja Tarja-Tuulikki Turpeinen vammaisneuvoston edustajiksi.



Kehitysvammaisten palvelujen (kuntoutussuunnitelmat)
valmistelu Kati Liukon johdolla, keskustelut muiden kuntien,
HUS:in, kuntayhtymien ja Etevan kanssa.
Selvitettävänä mahdollinen kehitysvammaisten poliklinikka
yhteistyössä HUS:in kanssa. Kela antanut 3 kk lisäaikaa
kaikkiin kuntoutussuunnitelmiin lääkärin hakemuksesta ja
lisäaikaa haetaan tarpeen mukaan yksilöllisesti.
Väliaikainen sopimus tehty yksityisen palveluntuottajan
ProNeuron Oy:n kanssa toimintatarpeen arvioinneista - Sari
Linna koordinoi.
Vammaisneuvosto ilmaisi tyytymättömyytensä asiasta
tiedottamiseen. Neuvosto toivoo perheille viivytyksettä
tiedotetta nykytilanteesta.

Porvoon kaupunki Vammaispalvelut Tulliportinkatu 4,06100 Porvoo puh. 040 489 5773, www.porvoo.fi
Borgå stad Handikappservicen, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå tfn 040 489 5773, www.borga.fi

Pöytäkirja

12/2019

3 (5)



Vammaiset maahanmuuttajille ei ole erityistä suunnitelmaa,
vaan tilanteet hoidetaan yksi kerrallaan, tulkki tarvittaessa
mukana.



KULJETUSPALVELUT

Toimintaohjeet ovat työn alla, valmistuvat joulukuussa. VERSO
työstää niitä yhdessä neuvoston ja kaupungin kanssa, tavoite
tammi-helmikuun aikana valmis. Kuntakohtaiset asiakasohjeet
pitää päivittää.
Kilpailutuksen valmistelu jatkuu, kilpailutus avataan 2020
alkupuolella.
Vammaisneuvosto ilmaisi suuren tyytymättömyytensä koko
prosessiin. Vammaisia on kuultu, mutta ei kuunneltu.
Helsingin MPK-malli torjuttiin joka kunnassa toimimattomana, mutta
konsultin johdolla valittiin aivan vastaava malli, vaikka
asiakaskuulemisissa on kerta toisensa jälkeen tuotu esiin sen
toimimattomuus.
Vantaa-Kerava on valinnut aivan toisenlaisen mallin, eikä LänsiUusimaallakaan olla kilpailuttamassa MPK-mallia.
Miten pienellä ja harvaan asutulla Itä-Uudellamaalla toimisi malli,
joka ei toimi kunnolla Helsingissäkään?
Malli on tehty palvelutuottajan ehdoilla. Kuljetuspalvelujen
käyttäjälle ei riitä ”riittävä varmuus” kuljetuksen toteutumisesta.
Laatuvaatimukset vesitetään tulkintavaraisin lisäyksin kuten
”pääsääntöisesti” ja ”käytettävissä olevin keinoin”. Kuitenkin
kyseessä on vaikeavammaisten henkilöiden subjektiivinen oikeus
liikkua.
Palvelukuvaus pitää tehdä vammaiset ensi sijalla eikä
palvelutuottajien yritystoiminnan helpottamiseksi.
Miten vammaisneuvostoa osallistetaan jatkossa, jäi täysin auki.
Neuvostolla ei ole valitusoikeutta tehtäviin päätöksiin, koska se ei
ole asianosainen. Tämä tuotiin esiin varsin selvästi.
Neuvosto on äärimmäisen pettynyt taas yhteen kuulemiseen, jossa
ei ilmennyt viranhaltijoiden taholta minkäänlaista aikomusta
muuttaa kilpailutusta mitenkään. Päinvastoin mallia puolustettiin,
kaikki vammaisneuvoston esiin tuomat epäkohdat torjuttiin ja mallin
heikkoudet kiellettiin.
Vammaisneuvosto päätti lähettää sosiaalitoimen johdolle ja
sotelautakunnalle kirjelmän, jossa se toivoo todellista keskustelua.
Kaupungin johtoryhmän tapaamisessa 19.11.2019 oli vahva
yksimielisyys siitä, että asiat pitää hoitaa oikein jo
valmisteluvaiheessa, mutta nyt ollaan etenemässä aivan
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päinvastaisella tavalla. Lähtökohtaisesti osallistamisen tulisi olla
niin vahvaa, ettei asioihin tarvitse tehdä lausuntoja, valituksista
puhumattakaan.
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UVA:n asiat, kokous 26.11.2019
Suositus kunnan vammaisneuvoston toimintasäännöksi
hyväksyttiin (liite).
Uudenmaan tukipiirin lähettämä Kehitysvammaisten palvelut kysely tiedoksi (liite).
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Vammaisneuvoston valintatapa
Aikaisemmin neuvoston valinta on toiminut Porvoon
Yhdistyskeskus ry:n kautta hyvin. Nyt pyyntöä ehdokkaiden
asettamisesta ei lähetetty vammaisyhdistyksille ja muutkin kuin
vammaisyhdistykset osallistuivat ehdokkaiden valintaan.
Todettiin, että PYK tietenkin noudattaa omia sääntöjään. Sen
vuoksi se ei nykylaajuudessaan (63 jäsentä, joista vain 19
vammaisyhdistyksiä) ole oikea kanava vammaisneuvoston
valintaan.
Maija Aatelo on keskustellut asiasta hallintojohtaja Roope
Lenkkerin kanssa. Lenkkerin mukaan vammaisneuvosto tekee
jäsenistä ehdotuksen kaupunginhallitukselle. Neuvosto voi todeta,
ettei PYKin ehdotusta ole tehty toimintasäännön ja kuntalain
mukaisesti ja tehdä kaupunginhallitukselle muun ehdotuksen.
Päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle 9.1.2020 järjestettävää
valintakokousta, johon kutsutaan kaikki tiedossa olevat
vammaisjärjestöt. Kokous perustaa myös vammaisyhdistysten
yhdistyksen tai käynnistää perustamisprojektin.
Kaupunginhallitukselle lähetetty kirje liitteenä.
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Seminaarit ja kokoukset


Vammaisneuvostopäivät 27–28.11., puhujat hyviä, tuolit
huonot, lounas huono ja kallis.

Maija Aatelo teki kysymyksen STM johtajalle?
osatyöttömyyskysymys mallista - malli ei rohkaise työllistymään ja
kuinka monta vammaista malli työllistäisi?
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Matti Lehesniemi jakoi tietopaketin Järjestöjen digiverkoston
kokoontumisesta 5.11.2019. Materiaalit AuroraA1 projektista materiaali löytyy ryhmäsivustolta.

Seuraavat kokoukset ja kutsuttavat vieraat
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12.12. klo 17 kokous Maija Aatelon luona. Allergisille tiedoksi, että
siellä on kissa.
Alustava kokouskutsu lähetetty ja mukaan toivotaan lämpimästi
myös varajäsenet, ilmoittautuminen 9.12. mennessä.
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Muut esille tulevat asiat
Päätettiin että vammaisneuvoston jäsenten sähköpostiosoitteet
ovat edelleen kaikkien neuvoston jäsenten ja varajäsenten
nähtävillä. Postitusryhmää voi käyttää vain kaupungin sisäisen
verkon käyttäjät, minkä vuoksi se ei ole toimiva ratkaisu
vammaisneuvostolle.
Ympäristöministeriön yliarkkitehti Nina Kilpelä on pyydetty 6.2.2020
seminaariin puhujaksi
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

Pöytäkirjan tarkastajat

Maija Aatelo
puheenjohtaja

Pirkko Jungell
sihteeri

Erkki Hietala

Jorma Kiljunen
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