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Vammaisneuvoston kokous

Aika

Paikka

Läsnä

Tiistai 7. 6. 2022 kello 18

Omenamäen Palvelukeskus/Teams

Poissa

Aaltonen Johanna

Aatelo Maija
Kiljunen Jorma -19.35
Lehesniemi Matti
Nuotio Kirsti
Sinisaari Antti
Tammisaari Mari
Westerholm Hakan

Koponen Seija
Reinivuo Hilkka
Seittamo Tuire

Ongley Leena

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen
sihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Lehesniemi ja Antti Sinisaari.

Ajankohtaiset asiat, sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksanen

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksanen kertoi, että pääpaino
on toistaiseksi hyvinvointialueeseen siirtymisen valmistelussa. Eri
kuntien asiakasmaksujen yhtenäistämistä valmistellaan myös.
Aluevaltuusto päättää syksyllä maksuista.

Vammaisneuvoston toiveena on, että päästäisiin enemmän yksilöl-
liseen ajatteluun asiakkaiden suhteen. Sosiaalityöntekijän olisi aina
tiedotettava asiakasta parhaista mahdollisista mahdollisuuksista.
Nykyisellään jää liikaa selvitettävää asiakkaan oman aktiivisuuden
varaan.

Pohdittiin myös sitä, mikä on tulevaisuudessa taksien välityskes-
kuksen toiminnallinen alue. Se olisi hyvä rajata järkevällä tavalla.

hlelsinkiA/antaa-matkojen maksusitoumukset ja henkilötunnuksen
ja kotiosoitteen ilmeneminen niistä mietityttivät kovasti. Toivottiin
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toisenlaista maksusitoumuslomaketta, jossa olisi esim. asiakasnu-
mero.

Taksien välityskeskuksen toimintaa seuraamaan ollaan perusta-
massa asiakasraati. Siihen tulee myös vammais-ja vanhusneuvos-
ton edustus. Tavoitteena ovat sekä nopeat päätökset että niiden
myötä nopeat muutokset välityskeskuksen toiminnassa.
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Kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö ei toimi toivotulla tavalla
ja sitä pitäisi kehittää.

Kaupungin palvelut kuuroille eivät ole ollenkaan riittävät, vaan niitä-
kin pitäisi kehittää.

Paperisesta palveluoppaasta on puhuttu pitkään. Toteuttaminen on
jäänyt koronan jalkoihin. Myös oppaan jatkuva päivitystarve on
mietityttänyt. Jo oppaan ilmestyessä saattaisi siinä olla saman tien
jotakin päivitettävää.

Henkilökohtaisen työnantajamallin käyttäjillä on ollut huhtikuun lo-
pusta asti mahdollisuus käydä kahtena eri päivänä viikossa asioi-
massa Omenamäessä. Ensimmäisen puolentoista kuukauden ai-
kana käyntejä on ollut vain yksi. Jos näyttää siltä, ettei tarvetta ole,
palvelu lopetetaan.

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirja.

Uusi toimintasääntö

Uuden toimintasäännön tekeminen on vielä kesken. Uusi toiminta-
sääntö viimeistellään elokuun kokouksessa 8. 8.

Vuoden 2021 toimintakertomus

Toimintakertomus hyväksyttiin siten, että siihen tehdään yhden
yhdistyksen kohdalle nimen korjaus.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista

Keskusteltiin esityslistalla olevien kuljetuspalvelun Helsinki/Vantaa-
matkojen omavastuuosuuksien suuruuksista, mutta päätettiin odottaa
lautakunnan päätöstä asiassa,
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Yhteistyö vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa

Nuorisovaltuuston kanssa yhteistyö aloitetaan vasta syksyllä. Vanhus-
neuvoston kanssa oli tapaaminen Omenamäessä 16. 5. Yhteistyötä
pitää jatkossakin edistää.

Esteettömyys- ja saavutettavuustyöryhmän palkkiot

Sovittiin, että sihteeri tiedustelee Kirsi Oksaselta, maksaako Porvoon

kaupunki Sipoossa toimivalle Jukka Suhoselle jonkinlaista korvausta.

Vanhus-ja vammaisneuvoston puhe-ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa

Kaupungin hallintosääntö tulee syksyllä käsittelyyn. Odotellaan ensin
aluevaltuuston päätöstä ja koitetaan sitten vaikuttaa kaupungin hallin-
tosääntöön.

97 Soteuudistus

Maija Aatelo lupasi jakaa kaikille yli 300-sivuisen tiedoston uuden
vammaispalvelulain viimeisimmästä versiosta.
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Uudenmaan vammaisneuvosto

Ei mitään uutta.

Seuraavat kokoukset

ma 8. 8. kello 18-20
ma 19. 9. kello 18-20
ma 24. 10. kello 18-20
ma 21. 11. kello 18-20
ma 19. 12. kello 18-20

100 Muut asiat

Porvoon vammaisneuvoston lähettämä kannanotto

Kannanoton on allekirjoittanut neljä muuta kuntaa seitsemästä. Uu-
denmaan vammaisneuvoston toiminta on selvästi pirstaloitumassa.

Yhteistyö sosiaali-ja terveyslautakunnan kanssa

8. 8. kokouksessa pohditaan sitä, miten saataisiin tiiviimpää yhteis-
työtä sosiaali-ja terveyslautakunnan kanssa.
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Nimbuksen tilanne

Sihteeri selvittää, kuka olisi oikea henkilö kertomaan Nimbuksen
tulevaisuudensuunnitelmista.

Neuvoston uusi sihteeri

Neuvoston uutena sihteerinä aloittaa elokuussa Ira Kaijolehto.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20. 00.

Johanna Aaltonen

puheenjohtaja
Tuire Seittamo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Matti Lehesniemi Antti Sinisaari
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