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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Maanantai 19.10.2020 klo 18-20

Paikka

Palvelutalo Omenamäki, kokoushuone Silva
Lisäksi mahdollisuus osallistua etänä

Läsnä

Aaltonen Johanna
Håkan Westerholm
Koponen Seija
Kiljunen Jorma
Aatelo Maija
Kähkönen Hanna
Nuotio Kirsti
Lehesniemi Matti
Sievers Hannu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Vis Katja
Hietala Erkki
Reinivuo Hilkka

varajäsen
varajäsen
varajäsen

Veera Simonen

sihteeri

Vieraana kehittämisjohtaja Katja Blomberg

118

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-

kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

119 Pöytäkirjantarkastajien valinta
-

Pöytäkirjantakastajiksi valittiin Håkan Westerholm ja Seija Koponen

120 Edellisen kokouksen päätökset:
-

asioiden käsittely jatkuu

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

11/2020

2 (6)

121 Valvontasuunnitelma, esittelijänä Katja Blomberg
https://www.porvoo.fi/library/files/5dfb312eed6b97e6d80001fc/Valvontasuunnitel
ma_09092019_.pdf
Valvontasuunnitelma on tehty syksyllä 2019. Valvontasuunnitelman
tarkoituksena mm. taata vähimmäisvaatimukset riippumatta palveluntuottajasta.
Valvontakäynnit tehdään kerran vuodessa. Valvontakäynneillä käytössä samat
lomakkeet, jotta valvontakäynti ja raportointi on yhteneväistä riippumatta siitä
kuka sen tekee. Tarkastusrapotti tehdään valvontalomakkeen ohjalta. Valvonan
dokumentointi menee myös AVI:lle ja muille sijoittajakunnille. Edellisen vuoden
toiminta ohjaa seuraavan vuoden valvontatoimintaa.
Blomberg kertoi, että valvontakäynneillä hygieniakäytännöissä on usein
huomautettavaa. Lisäksi lääkelupien tarkastukseen on kiinnitetty erityistä
huomiota.
Koronan vuoksi joitakin tarkastuskäyntejä pon jäänyt tekemättä ja tarkastuksissa
on hyödynnetty myös etäyhteyttä. Etäyhteys ei kuitenkaan korvaa
valvontakäyntejä paikan päällä.
Aloitettu myös yhteistyötapaamiset sosiaali- ja terveyspalveluiden johdon ja
palveluntuottajien kanssa. (tapaamiset jatkuvat kun korona-tilanne sen sallii.)
Lisäksi kehitetty monialainen valvontakäynti, jossa mukana eri tahojen edustajat
kuten palotarkastaja, ympäristötarkastaja, palveluyksikön päällikkö ym, jolloin
yhdellä valvontakerralla voidaan käydä kaikki tarkastuskohteet läpi. Valvonta on
suunnitelmallista ja marraskuussa seuraavan vuoden vuosikello tarkastusten
suhteen tulisi olla valmis.
Valvontasuunnitelma herätti keskustelua ja kysymyksiä. Keskustelua käytiin
mm. henkilökunnan asenteista ja kuinka henkilökunnan saa sitoutumaan hyviin
työkäytäntöihin. Dokumentoinin laadusta oltiin myös huolissaan. Blomberg
kertoi, että käytössä on nyt ns.laatuiltapäivät joka asumisen yksikössä.
Iltapäivässä käydään läpi pari asiakastapausta missä on onnistuttu hyvin. Nämä
iltapäivät on koettu toimivina.
Kysymyksinä nousi:
-

jos asiakas tekee kantelun AVI:in niin ilmoittaako AVI siitä kuntaan?
(ja tuleeko ilmoitus asiakkaan kotikuntaan vai kuntaan, jonka alueella kyseinen
palvelu järjestetään vai molempiin?)
kuinka valvontamateriaalia voisi hyödyntää entistä paremmin?
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Sovittu, että vammaisneuvosto on mukana valvontasuunnitelman
päivittämisessä milä on ajankohtainen vuoden lopussa. Tarkemmista
tapaamisajoista sovitaan myöhemmin.

122 Asunnon muutostöiden palvelukuvaus Itä-Uudellemaalle (liite)
Kommentit tulee jättää 15.11.2020 mennessä. Neuvoston jäsenillä on ollut
mahdollisuus antaa kommentteja ennakkoon. Kommenttina nousi mm. se, miksi
asunnon muutostöiden palvelunkuvaus tuli vasta tässä kohdin vammaisneuvoston
kommentoitavaksi. Asunnonmuutostöiden palvelukuvauksen polku on jäänyt
epäselväksi ja Aaltonen on yhteydessä Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja
Kirsi Oksaseen asiassa.
Kysymyksenä keskustelussa nousi mm., onko vammaispalvelut
korvausvelvollinen jos asiakas joutuu olemaan poissa kotoaan asunnon
muutostöiden ajan? Entä miksi osa lakipykälista on jätetty pois? esim. pihan
korjaukset on jätetty pois.
Vammaisneuvosto päättää esittää aikalisää prosessin etenemiselle.

123 Henkilökohtaisen avustajan työnantajanopas 2020
Aatelo on sovitusti tavannut Irja Suhosen kanssa ja he ovat käyneet läpi
henkilökohtaisen avustajan työnantajanoppaan. Aatelo kertoi, Suhosen ottaneen
huomioon kaikki ehdotetut muutokset mitä HETA-liiton lakimiehet ovat Aatelo on
esittänyt opaaseen. Marraskuussa tarkoitus avata kilpailutus.

124 Vastaus aloitteeseen terveyskeskuksen takaisinsoittopalvelusta
-

Päätetty, että Håkan Westerholm jatkaa yhteistyön tekemistä
terveyskeskuksen takaisinsoittopalvelun asiassa. 18.9.2020 saatu vastaus
tehtyyn kuntalaisaloitteeseen, vastauksen on antanut palvelujohtaja Annika
Immonen ja palvelupäällikkö Heli Sjöholm
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125 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista kokoukseen
Vammaisneuvostolle tärkeät asiat, joista pitää lausua:
Hallintopäällikkö Salla Paavilainen on laittanut etukäteen listan lautakunnassa
käsiteltävistä asioista.
Asumisen palvelun hankintapäätös: asia ei vaadi toimenpiteitä,
vammaisneuvosto on ollut mukana alusta asti.
126 Työryhmät:
-

TVK ei ole tavannut

-

Facebook sivuille on kirjoitettu aktiivisesti.

-

Aaltonen on mukana Itä-Uudenmaan esteettömyys ja saavutettavuus ohjelman
työryhmässä. Ohjelmalla halutaan parantaa esteetteettömyyttä ja tässä apuna
mm. esteettömyyskävelyiden tekeminen julkisissa tiloissa. Ohjelmassa on
mukana eri alojen asiantuntijoita

127 Seminaarit ym.
Muita tilaisuuksia tiedoksi: Ei tiedotettavia tilaisuuksia

128 Seuraavat kokoukset:
16.11 vieraana Mikaela Nylander, kaupunginvaltuuston pj.
14.12 vieraana Suvi Tolvanen Vetrea EloAlbert päällikkö
Kutsuttavat vieraat keväällä 2021:
Dan Mollgren, kaupunkisuunnittelun päällikkö
vaalilautakunnan puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tapani Eskola
uusi vanhus- ja vammaispalveluiden palvelupäällikkö
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129 Muut asiat:
-

Aaltonen ja Katja Vis ovat valmistelleet aloitteen erityisuimakortista. Aloitetta
muokataan vielä, jonka jälkeen se lähetetään etenpäin.

-

Aloite vammaiskortista vaatii vielä lisäselvittelyä. Asian käsittely jatkuu.

-

Kauppaopiston tontin kaavoitus/ Aktorus asunnot Oy (yhteinen
vanhusneuvoston kanssa)
Aktorus asuntojen kanssa sovitaan tapaaminen marras- joulukuussa kun
kaavaan voi vielä vaikuttaa. Tapaamista varten pidetään ylimääräinen
vammaisneuboston kokous.

-

aloite autoliiton mobiilisovellukseen liittymisestä on saanut vastauksen ja
Porvoo lähtee yhteistyöhön. Invapysäköintipaikkojen kartoitus tapahtuu vuoden
2020 lopulla ja vuoden 2021 alussa Porvoon invapysäköintipaikat pitäisivät
näkyä sovelluksessa.

130
Alueellinen apuvälineyksikkö, projektisuunnitelma:
Vammaisneuvosto tekee uuden lausunnon aiemman lausunnon pohjalta. Esiin
nostetaan mm., että valmistelut on tehty ilman vammaisten henkilöiden
osallitamista ja, kuinka voi olla mahdollista, että toimintaterapeutteja vain
konsultoidaan kun kyse on apuvälineistä. Lausunnolla pyydetään myös lisäaikaa ja
projektisuunnitelman tarkistus tulisi tehdä yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.

131
Asumisen ohjelma 2020-2030
Asumisen ohjelmasta koskevassa keskustelussa nousi esiin, että vammaisille
henkilöille suunnattu asuminen tulisi tuoda keskustaan ja palveluiden lähelle.
Vammaisten henkilöiden tulisi voida asua siellä missä on palvelut. Hissitaloja
tarvitaan.
Asumisen ohjelmasta tulee antaa lausunto viimeistään 16.11.2020
132 Kokouksen päättäminen
klo 20.10
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_____________________________
Veera Simonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

____________________________

_____________________________

Håkan Westerholm

Seija Koponen
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