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Handikapprådets sammanträde  

Tid Tisdag 8.3.2022 klockan 17 

Plats  Teams 
 

Närvarande  Aaltonen Johanna ordförande 
  Aatelo Maija  vice ordförande 
  Emeleus Birgitte 

Kiljunen Jorma – 19.20 
  Lehesniemi Matti 
  Ongley Leena 
  Sinisaari Antti 
  Westerholm Håkan – 18.35 
  Koponen Seija suppleant 
  Reinivuo Hilkka suppleant 

Rönning Janina suppleant 
  Turpeinen Tarja-Tuulikki suppleant 
  Seittamo Tuire sekreterare 
 
Frånvarande  Nuotio Kirsti 

Tammisaari Mari 
 

    
Sammanträdet inleddes med att projektchef Kati Sihvonen och 
projektexpert Tiina Hannikainen presenterade projektet KEPA 
Nyland. Efter presentationen fanns det även tid för diskussion. 
Presentationen var gemensam för Östra Nylands handikappråd. 

 
33 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 
34 Starten för det nya rådet, förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri 
 
   Lenkkeri var förhindrad. 
 
35 Val av protokolljusterare 
 
  Maija Aatelo och Jorma Kiljunen valdes till protokolljusterare. 
 
36 Godkännande av föredragningslistan 
 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
37 Det föregående sammanträdets beslut och godkännande av protokollet 
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Det föregående sammanträdets beslut och protokoll godkändes med 
ändringar som föreslogs av Maija Aatelo. 
 

38 Presentationsrunda 
 
  Alla ledamöter och suppleanter presenterade sig kort. 
 
39 Personalval 
 

 – nytt arbetsutskott 
Handikapprådets arbetsutskott hade 3 medlemmar under perioden 
2018–2019. Under perioden 2020–2021 hade man 5 medlemmar. 
 
Johanna Aaltonen, Maija Aatelo, Matti Lehesniemi och Antti Sinisaari 
valdes till medlemmar av det nya handikapprådets arbetsutskott. 
Arbetsutskottet inleder ett samarbete med både ungdomsfullmäktige 
och äldrerådet. 
 

 – deltagare till jämlikhetsnätverkets möte 
Johanna Aaltonen och Janina Rönning deltar i teamsmötet för 
Jämlikhetsnätverket för barn och unga den 19 april klockan 14.30–
16.00. 
 

 – suppleant i tillgänglighetspromenadgruppen 
Maija Aatelo är ordinarie medlem och Jorma Kiljunen valdes till 
suppleant för henne. En tillgänglighetsrunda ordnas på Konstfabriken 
den 17 mars klockan 10–13. Jorma Kiljunen deltar. 

 
 – medlem i trafiksäkerhetsarbetsgruppen 

Kirsti Nuotio fortsätter som medlem i trafiksäkerhetsarbetsgruppen och 
Hilkka Reinivuo som reserv. 
 
– den 9 mars ordnas ett möte mellan råden och VATE. Johanna 
Aaltonen deltar i mötet. I fortsättningen deltar Maija Aatelo och Matti 
Lehesniemi i motsvarande möten. 

 
40 Diskussion om eventuella andra samarbetsgrupper 
 

Handikapprådet inväntar en kallelse från kommuntekniken till ett 
samarbetsmöte i maj. Föregående möte ordnades i höstas. 
 
Handikapprådet skulle kunna inrätta en arbetsgrupp för kultur och 
fritid. 
 
Arbetsutskottet lägger fram ett förslag om gruppernas innehåll vid 
följande sammanträde. Grupperna kultur och fritid, kommunteknik och 
socialtjänster till slutet av år 2022. 
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Många av handikapprådets medlemmar skulle vara intresserade av att 
delta i arbetsgruppernas verksamhet. 
 

41 Verksamhetsplan 2022 
 

Verksamhetsplanen uppdateras fortfarande i enlighet med Maija 
Aatelos korrigeringsförslag. Jorma Kiljunen önskade att hela 
verksamhetsplanen förenklas. 

 
42 Begäran om utlåtande om utkastet för Kulturprogrammet 2030  
 

Presentationstillfällen om utkastets innehåll ordnades med 
tidsbokning. Matti Lehesniemi och Håkan Westerholm deltog i 
presentationstillfället den 14 februari. 
 
I handikapprådets utlåtande borde man ta upp framkomlighet och 
tillgänglighet genom hela utlåtandet. Saker borde också behandlas ur 
hörsel- och synskadades perspektiv. Funktionshinderkortet borde tas i 
bruk i större utsträckning. Nu används det nästan bara när man går på 
bio. Personer med funktionshinder och deras assistenter kommer 
redan in på medborgarinstitutet gratis genom att visa 
funktionshinderkortet.  
 
Man har inte kunnat komma in med rullstol till några tillställningar som 
är avsedda för skolelever. Borgå upplevs vara svårt för dem som 
använder rullstol. Gamla Borgå är helt omöjligt för personer med 
funktionshinder. 
 
Det skulle vara trevligt även för dem med funktionsnedsättningar, 
sensoriska funktionsnedsättningar o.s.v. att kunna delta i 
sommarverksamhet för barn och unga, så länge lägren genomförs så 
att de passar alla. Lika möjligheter för alla att göra saker tillsammans. 
 
Det borde finnas fler handikappmarkeringar och man borde även 
använda andra slags markeringar för att belysa olika saker ännu 
noggrannare. Redan när man planerar lokaler och platser borde man 
beakta tillgänglighet och redan när man bygger platsen borde man 
fundera på om den till slut kan markeras som tillgänglig. 
 
En markering som visar om evenemanget är framkomligt och 
tillgängligt, berättar enkelt för kommuninvånaren om det lönar sig att ta 
sig dit. Samtidigt får den som planerar evenemanget/utbildningen 
fundera över hur man kan göra tillställningen jämlik för alla 
kommuninvånare. 
 
I utlåtandet bör man också nämna allt bra och även kulturhistoriskt 
värdefullt som finns i de olika byarna. Det är säkert bra att även tacka 
för de många bra sakerna i kommunen 
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Antti Sinisaari sätter ihop ett utkast till utlåtandet, som skickas till alla 
medlemmar för påseende. 
 

43 Förtroendevaldas grundläggande uppgifter och redogörelser för bindningar 
I Assently, https://app.assently.com/t/hhzbsp 

 
Det lönar sig att lägga till sina uppgifter i Assently. Där kan man bland 
annat begränsa de egna uppgifternas synlighet på webbplatsen 
såsom man vill. 

44 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 

Enda punkten på föredragningslistan som gäller handikapprådet var 
klientnöjdhetsenkäten och dess resultat. Det allmänna vitsordet var 
3,3–4. Antalet svarare var inte särskilt stort, så det är svårt att dra 
slutsatser om det verkliga resultatet. Många som är missnöjda med 
tjänsterna låter sannolikt bli att svara. 

Handikapprådet borde redan i planeringsskedet kunna få påverka 
nästa klientnöjdhetsenkät. Följande enkät genomförs av 
välfärdsområdet. 

45 Social- och hälsovårdsreformen 
 

Regionfullmäktige har sammanträtt för första gången. Man har ännu 
inte fattat beslut om handikapprådets yttranderätt och rätt att närvara. 

 
46 Nylands handikappråd 

 
Tills vidare är Maija Aatelo ordinarie medlem och Johanna Aaltonen 
suppleant. 

 
Arbetsutskottet föreslår nya medlemmar till Nylands handikappråd vid 
handikapprådets nästa sammanträde. Arbetsutskottet planerar också 
att inleda ett samarbete med Östra Nylands handikappråd. 
 

47 Medlemmarnas e-postmeddelanden till hela handikapprådet 
 

Handikapprådets medlemmar skickar i fortsättningen e-
postmeddelanden som de själva anser vara viktiga direkt till 
handikapprådets övriga medlemmar. Sekreteraren vidarebefordrar 
endast officiella meddelanden till handikapprådets medlemmar och 
suppleanter. 

 
48 Följande sammanträden och besökare 

 
tisdag 5.4 klockan 18.00 
tisdag 3.5 klockan 18.00 
tisdag 7.6 klockan 18.00 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.assently.com%2Ft%2Fhhzbsp&data=04%7C01%7Ctuire.seittamo%40porvoo.fi%7C3144ca4788244d74e18808d9f2d035fb%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637807798331360526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BUUtpnXjzG%2F%2FZOv%2BckIb5rFETc0noahXxHohVN5qJOQ%3D&reserved=0
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Man kom överens om att bjuda in Kirsi Oksanen och Roope Lenkkeri 
som gäster till de följande sammanträdena. Sekreteraren tar reda på 
om de kommande sammanträdesdatumen passar för dem. 

 
49 Övriga ärenden 
  
  1)  Transporttjänster 

 
I april behandlas transporttjänster över kommungränserna. Kirsi 
Oksanen har lovat att reda ut situationen med transporttjänsterna 
när styrcentralen har tagits i bruk.  
 

2) 9Lives registreringar 
 
Vid personlig assistans genom arbetsgivarmodellen behövs inga 
registreringar. För att garantera tjänstens transparens måste 
registreringarna utföras under 9Lives tid och klienten ska kunna 
granska dem. Ärendet är inte färdigt än. 
 

3) Utjämningsperiod på 8 veckor 
 
Svaret från staden lyder att kommunen inte har gett några 
anvisningar i ärendet, utan att det har varit en egen praxis hos den 
aktör som tidigare skötte löneadministrationen. I anvisningarna 
talas det dock om utjämningsperioder. Man fortsätter att utreda 
ärendet. 
 

4) Tolkning på teckenspråk 
 
Man har skickat ett meddelande till Roope Lenkkeri om att staden 
borde ordna tolkning till handikapprådets medlemmar istället för 
FPA. Man har skickat en lista på möjliga tjänsteleverantörer till 
Lenkkeri. 

 
5) Begäran om utlåtande, utkast till stadsstrategin 

 
Staden borde vara allas stad. Stycket om ojämlikhet borde 
redigeras i stor utsträckning. Rubriken är bra, men inte innehållet i 
själva stycket. Utkastet till stadsstrategin har många ord, men 
inget innehåll. Formuleringen borde vara lättläst eller i alla fall 
tydligt skriven. Har man avsiktligen skrivit med för invecklat språk? 
 
Det skrivs mycket om digitaliseringen, trots att alla inte ens kan 
använda en telefon tillräckligt bra. Digitala tjänster är dock 
essentiella och nödvändiga för syn- och hörselskadade. 
 
Matti Lehesniemi börjar skriva på utkastet till utlåtandet och 
arbetsutskottet går igenom utkastet. 



 

 Protokoll 3/2022 6 (6) 
 

 

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

 
50 Sammanträdet avslutas 
 

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.10. 
 

 
 

Johanna Aaltonen Tuire Seittamo 
ordförande sekreterare 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
 
Maija Aatelo   Jorma Kiljunen 


