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Handikapprådets sammanträde  

Tid Tisdag 5.4.2022 klockan 18 

Plats  Teams 
 
Närvarande  Aaltonen Johanna ordförande 
  Aatelo Maija  vice ordförande 

Kiljunen Jorma 
  Lehesniemi Matti 
  Nuotio Kirsti 
  Ongley Leena 
  Sinisaari Antti 
  Tammisaari Mari 
  Westerholm Håkan 
  Emeleus Birgitte suppleant 
  Koponen Seija suppleant 
  Reinivuo Hilkka suppleant 
  Seittamo Tuire sekreterare 
 

 
51 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 
52 Starten för det nya rådet, förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri 
 

Lenkkeri berättade att både handikapp- och äldrerådet har endast en 
teknisk sekreterare. Handikapprådet har ingen annan sekreterare, 
utan rådet beror på sin egen aktivitet. Sekreteraren sammanställer 
föredragningslistorna och förmedlar begäran om utlåtanden samt 
utarbetar protokollen. Sekreteraren kan inte ta någon roll på stadens 
vägnar. Utveckling av sekreterararbetet borde först antecknas i 
verksamhetsstadgan och föreslås för stadsstyrelsen. 
 
Vi diskuterade att vissa städer har en separat koordinator för ärenden 
som gäller personer med funktionsnedsättning. I Borgå har endast 
ungdomsfullmäktige en koordinator på grund av att minderåriga deltar 
i dess verksamhet. 

 
Det är tråkigt att rådet kanske inte alltid får kännedom om saker i rätt 
tid och på rätt sätt. Rådet kan ändå kalla tjänsteinnehavare till sina 
sammanträden. 
 
Ärendena gällande teckenspråk har inte framskridit på önskat sätt. 
Lenkkeri lovade att tolkningsärendet kommer att arrangeras. Enligt 
Westerholm får man ingen service på teckenspråk i Borgå. Enligt 
ordföranden textas och tolkas bl.a. stadsfullmäktiges möten på 



 

 Protokoll 4/2022 2 (4) 
 

 

Porvoon kaupunki Vammaispalvelut Tulliportinkatu 4,06100 Porvoo www.porvoo.fi 
Borgå stad Handikappservicen, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå www.borga.fi 

teckenspråk i Kuopio. Även i Borgå har man strävat efter att främja 
klarspråksarbetet. 
 
 
Det framfördes en oro för att det handikappolitiska programmet redan 
har slutat och att något nytt program inte har inletts trots begäran. 

 
Vi funderade även på hur situationen skulle förändras i fråga om 
arbetsutskottets mötesarvoden om handikapprådet skulle ha en 
styrelse i stället för arbetsutskottet. Även detta borde antecknas i 
verksamhetsstadgan och föreslås för stadsstyrelsen. 

 
Det konstaterades att det på flera sätt skulle vara lättast om råden 
valdes samtidigt som fullmäktigeperioden börjar. 

 
53 Val av protokolljusterare 
 
  Till protokolljusterare valdes Leena Ongley och Mari Tammisaari. 
 
54 Godkännande av föredragningslistan 
 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
55 Det föregående sammanträdets beslut och godkännande av protokollet 

 
Det föregående sammanträdets beslut och protokoll godkändes. 
 

56 Ändring av verksamhetsstadgan 
 

Ordförande Aaltonen läste igenom den uppdaterade 
verksamhetsstadgan. Vi kom överens om att behandlingen av den 
fortsätts senare och att man försöker få den färdig före sammanträdet i 
juni. Ärendet läggs upp på listan igen i maj. 

 
57 Verksamhetsberättelse 2021 
 

Vi kom överens om att ordföranden skickar verksamhetsberättelsen 
för kommentarer till handikapprådets medlemmar via sekreteraren. Vi 
diskuterade om verksamhetsberättelsen och verksamhetsstadgan 
kunde översättas redan i utkastskedet och på nytt efter att eventuella 
ändringar har gjorts. 

 
58 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 
 

På basis av föredragningslistan uppstod diskussion gällande 
konkurrensutsättningen av taxitjänster som är nästan färdig. Man har 
satsat på att anskaffa elbilar. Ärendet är offentligt först efter 
sammanträdet 6.4. 
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59 Största hotet för minnessjuka äldre personers hälsa 
 

Seija Koponen berättade om minnessjuka personers situation. 
Minnessjukdomar diagnostiseras hos allt yngre personer. Unga 
personer får mycket dålig service och det tar orimligt mycket tid att få 
hjälp och stöd. 

 
Det ordnas inte tillräckligt med dagverksamhet eller intervallvård för 
minnesjuka personer. I Östra Nyland konstateras redan cirka 220 
minnessjukdomar varje år. 

 
I Borgå finns bara cirka 300 närståendevårdare vilket är ett väldigt 
stort problem. Minnessjuka personers makar är inte officiella 
närståendevårdare. Flera klagomål borde göras om avslag på 
ansökningar. 

 
Man får inte heller tillräckligt med hjälp från Rodret och systemet 
lämnar klienter utanför servicen. Staden och välfärdsområdet borde 
informeras om saken. Handikapprådets möjligheter att påverka är 
ganska små. Frågan borde behandlas tillsammans med äldrerådet. 

 
Vi kom överens om att Lehesniemi kunde tillsammans med Koponen 
och Reinivuo utarbeta ett brev till staden om vad Rodret och staden 
kunde göra för att förbättra den rådande situationen. 

 
60 Rodrets verksamhet 
 
  Ärendet behandlades redan under den föregående paragrafen. 
 
61 Samarbetsgrupperna 
 

Ordförande Aaltonen läste arbetsutskottets förslag. Ett beslut om 
ärendet fattas under nästa sammanträdet. Samarbetsgrupperna skulle 
arbeta till slutet av 2022. 

 
62 Social- och hälsovårdsreformen 
 

Fredag 8.4 ordnas ett strategimöte där ordförande Aaltonen deltar. 
 
63 Medlemmar till Nylands handikappråd 
   

Som ordinarie medlem och suppleant i Nylands handikappråd har 
tidigare agerat Johanna Aaltonen och Maija Aatelo. De fortsätter även 
framdeles som ordinarie medlem och suppleant i Nylands 
handikappråd. 
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64 Följande sammanträde och gäst 
 

Följande sammanträde hålls tisdagen den 3 maj kl. 18. Ingen gäst 
kallas till sammanträdet. 

 
65 Övriga ärenden 
 
  Testning av Borgås nya webbplats 
 
  Mari Tammisaari från handikapprådet testar den nya webbplatsen. 
 
  Utlåtande om funktionshinderlagstiftningen 
   

Ordföranden och vice ordföranden har utarbetat ett utlåtande eftersom 
det skulle ha varit omöjligt att uppnå enighet då representanter för alla 
föreningar har sina egna intressen. Även t.ex. kommuner och 
Kommunförbundet har gett sitt utlåtande om ärendet varför det är 
viktigt att även handikapprådet utarbetar ett eget utlåtande. 
 
Hjälpmedelsmässa 
 
Hjälpmedelsmässa ordnas 11–13.5 i Mässcentrum. 

 
66  Sammanträdet avslutas 

 
  Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.10. 

 
 
 

Johanna Aaltonen  Tuire Seittamo 
ordförande   sekreterare 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
Leena Ongley  Mari Tammisaari 


