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Handikapprådets möte  

Tid Onsdag 20.4.2022 klockan 18 

Plats  Teams 
 
Närvarande  Aaltonen Johanna ordförande 
  Aatelo Maija  vice ordförande 

Koponen Seija 
  Lehesniemi Matti 
  Nieminen Mikko 
  Nuotio Kirsti 
  Tammisaari Mari 
  Westerholm Håkan 
  Reinivuo Hilkka suppleant 
  Seittamo Tuire sekreterare 
 
Frånvarande  Kiljunen Jorma 

Ongley Leena 
  Sinisaari Antti 
  
 

 
67 Mötets laglighet och beslutförhet 
 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
68 Val av protokolljusterare 
 
  Till protokolljusterare valdes Kirsti Nuotio och Håkan Westerholm. 
 
69 Godkännande av föredragningslistan 
 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
70 Besluten från föregående möte och godkännande av protokollet 

 
Besluten från föregående möte och protokollet godkändes. 

 
71 Inrättande av påverkansorgan för välfärdsområdet 
 

Ingen officiell begäran om kandidater till välfärdsområdets gemen-
samma råd för personer med funktionsnedsättning hade inkommit 
före mötet. 

 
En diskussion fördes om grunderna för valet av kandidater till väl-
färdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning. Det vore 
bra om man valde en hörande och en döv kandidat. Dessutom 
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borde den ena kandidaten ha sensorisk funktionsnedsättning och 
den andra kandidaten någon annan form av funktionsnedsättning. 
Trots att ingen officiell begäran hade inkommit beslutades det att 
två ordinarie ledamöter och två ersättare skulle utses till det nya rå-
det. Kirsti Nuotio och Mikko Nieminen valdes till rösträknare. 

 
Valet av kandidater skedde med röstning i tre omgångar. Först rös-
tades mellan fem kandidater (Aatelo, Koponen, Lehesniemi, Tam-
misaari, Westerholm). Sedan röstades mellan två personer som 
fått lika många röster för att bli ordinarie ledamot och ännu en 
tredje gång mellan två ersättare. 

 
Till ordinarie ledamöter valdes Håkan Westerholm och Maija Aatelo 
och till ersättare Mari Tammisaari och Seija Koponen. 

 
72 Ny verksamhetsstadga 

 
Rådet kom överens om att ordföranden skulle göra ytterligare upp-
dateringar i den nya arbetsordningen och sedan sända den till alla 
medlemmar för kommentarer före nästa möte. 

 
Yttrande- och närvarorätt för handikapprådets ordinarie ledamöter 
och ersättare på nämndernas möten borde inskrivas under punkten 
Uppgifter. 

 
Det diskuterade också om handikapprådet borde ha en fullvärdig 
ledamot som är en person med utvecklingsstörning eller så att den 
med utvecklingsstörning skulle ha yttrande- och närvarorätt vid 
handikapprådets möten. 

 
73  Organisationsdelegationen 

 
Rådet gick igenom Maija Aatelos förslag. Både den nya verksam-
hetsstadga som ordföranden hade uppdaterat och det förslag som 
Aatelo hade uppdaterat kommer att sändas samtidigt till alla för 
kommentarer. 

 
74  Verksamhetsberättelse för 2021 

 
 Behandlas vid nästa möte. 

75  Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 

Ordföranden följer upp vilka ärenden som tas upp på nästa före-
dragningslista och informerar ledamöterna om där finns något som 
man måste reagera på. 
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76  Brev till staden: Minnessjukdomar - det största hotet mot äldre personers hälsa  
 

Ordföranden läste igenom ett förslag till brev som Seija Koponen 
och Hilkka Reinivuo hade skrivit. Det konstaterades att det kanske 
inte lönade sig att skicka brevet till stadsstyrelsen. En lämpligare 
mottagare för brevet skulle säkerligen vara social- och hälsovårds-
direktör Kirsi Oksanen. Brevet skulle vara en lysande öppning av 
diskussionen innan Oksanen blir gäst vid handikapprådets möte i 
juni. Brevet borde undertecknas av både handikapprådet och äldre-
rådet. 

 
Detta bör tas upp vid det gemensamma mötet för handikapprådet 
och äldrerådet 16.5 kl. 18. Brevet kunde sändas också till välfärds-
områdesfullmäktige. Ett alternativ skulle vara att välfärdsområdets 
nya gemensamma råd gör ett initiativ utgående från brevet. 

 
Rådet kom överens om att brevet skulle gås igenom tillsammans 
16.5 och skickas sedan till Kirsi Oksanen.  

 
För att åstadkomma konkreta resultat bör det slutliga brevet inne-
hålla ett klart och konkret förslag om hur saker och ting faktiskt kan 
föras vidare. Att enbart konstatera nuläget för inte saken framåt. 

 
77  Samarbetsgrupper 

 
 Behandlas vid nästa möte. 
 

78  Samarbete med äldrerådet och ungdomsfullmäktige 
 

Man kom överens om att ordna ett möte med äldrerådet måndagen 
den 16.5 kl. 18. Utöver det brev som nämns ovan tar man då upp 
också arvodena till arbetsgruppen för tillgänglighet och framkomlig-
het. 
 
Med äldrerådet diskuteras 16.5 också ett gemensamt möte med 
ungdomsfullmäktige. 

 
79  Arvoden till arbetsgruppen för tillgänglighet och tillgänglighet 
 

Handikapprådets representant får inte kostnadsersättning, ersätt-
ning för inkomstbortfall eller arvode för sitt deltagande i arbetet i ar-
betsgruppen för tillgänglighet och framkomlighet. Borgå betalar 
dock en ersättning till Sibbo kommun för Jukka Suhonens delta-
gande. Inte heller en ledamot av äldrerådet får något arvode. Poli-
tiska förtroendevalda bör uppmärksammas om saken före årsskif-
tet. Det ligger i både stadens och personers med funktionsnedsätt-
ning intresse att kunniga människor deltar. 
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Maija Aatelo tänker inte längre delta. Man kom överens om att 
fråga om Jorma Kiljunen kan bli Aatelos efterträdare. 
 

 
80 Äldrerådets och handikapprådets yttrande- och närvarorätt på nämndernas mö-

ten 
 

Behandlas vid nästa möte, men saken antecknas också i den nya 
verksamhetsstadgan. 

 

81  Social- och hälsovårdsreformen 
  
 Inget nytt. 
 

82  Nylands handikappråd 
 
  Inget nytt. 

 
83  Nästa möte och gästande mötesdeltagare 

 
Näste möte hålls tisdag 7.6 kl. 18.00 och mötet besöks av 
social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen. 

 
84 Övriga ärenden 
 
  Självriskandelen för resor till Helsingfors/Vanda 

Vi sänder ett brev till social- och hälsovårdsnämnden där vi yrkar 
på att självriskandelen för resor till Helsingfors/Vanda sänks från 
10,60 euro till 4,90 euro. Enligt lag får självrisken vara högst lika 
stor som kostnaderna för personer utan funktionsnedsättning. 

Dessutom föreslår handikapprådet en sådan ändring att ett reseför-
ordnande kan utfärdas förutom till de nuvarande Helsingfors och 
Vanda också till Mäntsälä, Tusby, Kervo, Träskända, Borgnäs och 
Esbo. 

Ett ställningstagande från de kommunala handikappråden inom 
Östra Nylands välfärdsområde  

   
Handikapprådet i Borgå lämnar på framställning av påverkansnät-
verket i Östra Nyland sitt förslag till ett gemensamt ställningsta-
gande om välfärdsområdets råd för personer med funktionsned-
sättning. 
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Maija Aatelo färdigställer ställningstagandet och skickar det vidare 
till de övriga kommunerna i välfärdsområdet. 

85 Mötet avslutas 
 

 
  Ordföranden avslutade mötet kl. 20.40. 

 
 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Tuire Seittamo 
ordförande    sekreterare 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
Kirsti Nuotio    Håkan Westerholm 


