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Handikapprådets sammanträde  

Tid Tisdag 11.1.2022 klockan 18 

Plats Teams 

Närvarande Aaltonen Johanna ordförande 
Westerholm Håkan vice ordförande 
Aatelo Maija 
Kiljunen Jorma 
Koponen Seija 
Lehesniemi 
Nuotio Kirsi 
Sievers Hannu 
Sundholm Hanna 
Hietala Erkki  suppleant 
Reinivuo Hilkka suppleant 
Seittamo Tuire sekreterare 
 

 
1 Mötets laglighet och beslutsförhet 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och be-
slutfört. 

 
2 Uppdatering om ärenden som behandlades vid det senaste mötet 
  

Stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi kunde inte komma till 
sammanträdet. 
 
Situationen gällande arbetsgivarmodellen för personlig assistans 
gicks igenom. Ordförande hade haft möte med Kirsi Oksanen och 
Johanna Lindfors om frågan den 3 januari.  
 
En ny arbetstagare rekryteras för arbetet. Det var inte tal om tidta-
bellen. 
 
9Lives har köpt Stella. Det finns inte heller närmare information om 
tidtabellen för detta. 
 
Det har visat sig att Stella har överdrivit i anteckningarna som rör 
deras handledning. Det är oroande att den gamla/felaktiga/onödiga 
informationen för närvarande förblir slutgiltig när man ändrar an-
teckningarna. Felaktig information ska alltid raderas.  
 
För närvarande måste begäran om radering göras individuellt för 
varje klient. Anteckningen bör därför alltid göras i klientens närvaro, 
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och klienten bör själv kunna se anteckningen innan den skickas för 
att felaktiga anteckningar ska undvikas. 
 

3 Val av protokolljusterare 
 

Kirsti Nuotio och Håkan Westerholm valdes till protokolljusterare. 
 
Man kom överens om att när Westerholm är protokolljusterare, 
skickas protokollet först till ordföranden och den andra protokoll-
justeraren för granskning. Efter granskningen skickas protokollet 
för översättning, och det översatta protokollet skickas sedan till 
Westerholm för granskning. Om Westerholm ännu upptäcker något 
som behöver korrigeras, skickas den del som ska korrigeras sepa-
rat för översättning vid behov. 

 
4 Godkännande av föredragningslistan 
 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
5 Det föregående sammanträdets beslut och godkännande av protokollet. 
 
  Det föregående sammanträdets beslut och protokollet godkändes. 
 
6 Val av nytt handikappråd 
 

Ledamotskandidaterna till handikapprådets nya period 2022–2023 
gicks igenom för listningen som ska skickas till stadsstyrelsen. 
 
I sammanträdet kom man fram till att ordförandekandidat är nuva-
rande ordförande Johanna Aaltonen, Porvoon seudun kehitysvam-
maisten tuki ry. 
 
Det fanns två intresserade av att vara vice ordförande, Maija Aatelo 
och nuvarande vice ordförande Håkan Westerholm. Man röstade 
om frågan genom e-post som skickades till sekreteraren, och man 
beslutade att föreslå Maija Aatelo, Neuro-Borgå rf, till vice ordfö-
rande.  
 
Handikapprådet var enigt om ordförandenas kandidatförslag. 
 
Man ansåg allmänt att de nya ledamöterna är välkomna till handi-
kapprådet. Hanna Sundholm och Erkki Hietala valdes till rösträk-
nare, och alla ordinarie ledamöter och suppleanter som var närva-
rande vid sammanträdande röstade per e-post till sekreteraren om 
sju ledamöter de önskade. Sekreteraren sammanställde listorna 
och skickade dem per e-pst till rösträknarna. 
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Som ordinarie ledamöter i stadsstyrelsen föreslås: 
Jorma Kiljunen, Nylands strokeförening rf 
Matti Lehesniemi, Suomen Nivelyhdistys ry Porvoon nivelpiiri 
Kirsti Nuotio, Borgå Reumaförening – Porvoon Reumayhdistys ry 
Leena Ongley, Porvoon Seudun Kuulo ry 
Antti Sinisaari, Porvoon Invalidit - Borgå Invalider rf 
Mari Tammisaari, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry och 
Svenska Synskadade i Östnyland rf och  
Håkan Westerholm, Borgå Nejdens Döva rf. 
 
Som suppleanter föreslår:  
Birgitte Emeleus, Borgå Reumaförening – Porvoon Reumayhdistys, 
Seija Koponen, Porvoon Seudun muistiyhdistys ry 
Mikko Nieminen, Porvoon Invalidit – Borgå Invalider rf 
Hilkka Reinivuo, Porvoon Allergia- ja Astmayhdistys ry 
Axel Sundholm, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry och 
Svenska Synskadade i Östnyland rf och 
Tarja-Tuulikki Turpeinen, Porvoon seudun kehitysvammaisten tuki 
ry. 
 
Man kom överens om att arbetsutskottet söker suppleantkandidater 
under den kommande veckan, så att förutom nio ordinarie ledamö-
ter även nio suppleanter kan föreslås till stadsstyrelsen. 

 
7 Handikapprådets verksamhetsplan 
 

Hanna Sundholm uppdaterade den gamla verksamhetsplanen och 
man var mycket nöjd med innehållet. 
 
Man kom överens om att sidnumreringen korrigeras och budgetbe-
loppet läggs till när man fått information om beloppet. 
 
Man föreslog att ett omnämnande kunde läggas till planen om att 
handikapprådet kunde bekanta sig med olika städer och deras han-
dikappråd. 
 
Uppgifter om rådets ledamöter som valts för den nya verksamhets-
perioden antecknas i den slutgiltiga verksamhetsplanen. 
 

8 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 
 

Det fanns ingen föredragningslista på stadens webbplats för social- 
och hälsovårdsnämndens sammanträde i januari. 

 
9 Social- och hälsovårdsreformen 
   
  Inga nya ärenden. 
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10 Nylands handikappråd 
 
  Inga nya ärenden. 
 
11 Följande sammanträdestider och gäster 
 

Sammanträdestider: 
tisdag 8.2 klockan 18.00 
tisdag 8.3 klockan 18.00 
tisdag 5.4 klockan 18.00 
tisdag 3.5 klockan 18.00 
tisdag 7.6 klockan 18.00 

 
 Gäster: 

8.2 Sari Gustafsson, bildningsdirektör OK 
8.3 Kepa Uusimaa – presentation OK 
5.4 eller 3.5 nya servicechefen, enheten för klienthandlednings-
tjänster 
 
Det nya rådet kan också ta ställning till alla vem som bjuds in som 
gäster under våren. 

 
12 Övriga ärenden 
  Möte i smågrupper 

Smågruppsmöte med kultur- och fritidstjänsterna via Teams 27.1 
kl. 16. Aaltonen, Aatelo, Lehesniemi, Sundholm och Westerholm 
deltar i mötet. 
 
Förhinder för att närvara vid sammanträde 
Håkan Westerholm hade inte fått tolk till handikapprådets samman-
träde i december på grund av att tolken insjuknat, så han blev 
tvungen att meddela om förhinder på sammanträdesdagen tidigt på 
eftermiddagen. Suppleanten hade inte heller möjlighet att närvara 
vid sammanträdet med denna tidtabell.  
 
I handikapprådets sammanträden finns det dock så många ären-
den att behandla varje månad att det inte går att ställa in eller 
skjuta upp ett sammanträde så snabbt, eftersom ärendena skulle 
skjutas upp till följande sammanträde som hölls om en månad. 
 
Man beslutade att undersöka möjligheten att få en tolk för handi-
kapprådets ledamöter att delta i sammanträdena på uppdrag av 
staden. Skulle t.ex. Evantia kunna ta hand om de tolkar som be-
hövs för handikapprådets sammanträden i framtiden? 
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Anvisning om anslagsbundna stödåtgärder och tjänster enligt lagen 
om service och stöd på grund av handikapp 
 
Kirsi Oksanen hade ordnat möjlighet för handikapprådet att ge ett 
utlåtande om anvisningen. 
 
Man gick igenom punkterna 8.2.1, 8.2.2 och 8.2.3, och lade märke 
till att enbart en apparats ålder inte bör vara den enda grunden till 
att förnya den. I punkt 8.2.1 funderade man på vilka de driftskost-
nader som nämns i anvisningen, och som klienten ansvarar, för 
faktiskt är. 
 
Anskaffningsstödet för bil bör definieras för en viss tid, t.ex. som 
bilskatten. 
 
I punkt 9 står det att andelen som överskrider normalpris betalas. 
Eller bör det snarare vara andelen av priset på en produkt av nor-
mal motsvarande kvalitet? 
 
Punkt 10: Med ett läkarintyg kan man söka bidrag för kostkostna-
der, men bidraget är mycket svårt att få. Kommunen kanske bud-
geterar ett minimibelopp för bidragen, och när beloppet väl har an-
vänts kan inte andra längre få bidrag. Kommunen bör följa upp an-
sökningarna varje år, för att utreda hur många klienter/ansökningar 
som hamnar utom räckhåll för stödet. 
 
Man kom överens om att om någon ännu vill kommentera anvis-
ningen, finns möjlighet till detta till och med 16.1. Efteråt skickas ett 
utlåtande om ärendet med Mattis kommentarer. 

   
13 Mötet avslutas 
 

Ordförande avslutade mötet klockan 20.35. 
 
 
Johanna Aaltonen  Tuire Seittamo 
ordförande  sekreterare 
 
 
Protokolljusterare  
 
 
Kirsti Nuotio   Håkan Westerholm 


