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Handikapprådets sammanträde  

Tid Tisdag 8.2.2022 klockan 18 

Plats  Teams 
 
Närvarande Aaltonen Johanna ordförande 

Aatelo Maija 
Kiljunen Jorma 
Koponen Seija 
Lehesniemi Matti 
Nuotio Kirsti 
Ruuska Saara-Maija 
Sievers Hannu 
Hietala Erkki suppleant 
Reinivuo Hilkka suppleant 
Seittamo Tuire sekreterare 

 
Frånvarande  Sundholm Hanna 

Westerholm Håkan fick inte tolk till sammanträdet 
 
14 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och be-
slutfört. 

 
15 Aktuella ärenden, bildningsdirektör Sari Gustafsson  
 

Bildningsdirektör Sari Gustafsson höll en ingående presentation om 
bildningsväsendets nuvarande läge och använde olika siffror för att 
visa upp bildningsväsendets omfattning i Borgå.  
 
I Borgå finns ett stort utbud av digitalt stöd. Kommunikation är alltid 
ett aktuellt tema. Stadens nya webbplats tas i bruk den 3 mars. 
Hytetu = välfärd + hälsa + säkerhet är viktigt och de utvecklas även 
i fortsättningen. Förebyggande verksamhet anses också vara väl-
digt viktigt.  
 
Inom bildningsväsendet funderar man på hur man ska få konst och 
kultur under samma tak. Barnvänlighet framhävs även på grund av 
att barnen inte ännu har rösträtt och annars heller inte kan hävda 
sig på samma sätt som vuxna. Skolorna har i viss mån brist på ar-
betskraft. Välbefinnande i arbetet är särskilt viktigt i synnerhet un-
der coronatiden och efter den. 

 
Handikapprådets medlemmar ställde frågor om bland annat lättläst 
språk, kompetensutveckling och arbetsledning. Man kan lämna in 



 

 Protokoll 2/2022 2 (7) 
 

 

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

kursförslag till medborgarinstitutet och även planera kurser tillsam-
mans.  

 
Medlemmarna påminde om att tillgängligheten alltid måste tas i be-
aktande redan i planerings- och byggskedet. Det finns många olika 
slag av tillgänglighet. Förutom för dem som rör sig med rullstol, be-
hövs tillgänglighet även för exempelvis personer med synnedsätt-
ning. Man önskade även allmän äldre- och minnesvänlighet. Perso-
ner med funktionsnedsättning borde ha en egen hyry-grupp 
(lagstadgad välfärdsgrupp för hela kommunen). Oron är att hyry-
gruppens uppdelning i barn, personer i arbetsför ålder och äldre 
inte räcker. Hur kan man delaktiggöra personer med funktionsned-
sättning eller handikapprådet i hyry-gruppen? 

 
Gustafsson berättade att en välfärdsberättelse och välfärdsplan 
kommer att läggas upp på stadsstyrelsens lista. 

  
16 Val av protokolljusterare 
 

Seija Koponen och Matti Lehesniemi valdes till protokolljusterare. 
 

17 Godkännande av föredragningslistan 
 
  Föredragningslistan godkändes. 
 
18 Det föregående sammanträdets beslut och godkännande av protokollet 
 
  Det föregående sammanträdets beslut och protokoll godkändes. 
 
19 Det nya handikapprådet 
 

Ordföranden gick igenom sammansättningen av det nya handi-
kapprådet som valdes måndagen den 7 februari: 
 
Johanna Aaltonen Porvoon seudun kehitysvammaisten tuki ry. 
ordförande 
Tarja-Tuulikki Turpeinen 
suppleant 

 
Maija Aatelo  Neuro-Porvoo ry. 
vice ordförande 
Sirkka Sorvali  Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry. 
suppleant 

 
Jorma Kiljunen Nylands strokeförening rf 
ordinarie 
Seija Koponen  Porvoon Seudun muistiyhdistys ry 
suppleant 
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Matti Lehesniemi Suomen Nivelyhdistys ry Porvoon nivelpiiri 
ordinarie 
Hilkka Reinivuo Porvoon Allergia- ja Astmayhdistys ry 
suppleant 

 
Kirsti Nuotio   Borgå Reumaförening –  
ordinarie  Porvoon Reumayhdistys ry. 
Birgitte Emeleus 
suppleant  

 
Leena Ongley  Porvoon Seudun Kuulo ry. 
ordinarie 
Janina Rönning DUV i östra Nyland 
suppleant 

 
Antti Sinisaari  Porvoon Invalidit – Borgå Invalider rf. 
ordinarie 
Mikko Nieminen  
suppleant 

 
Mari Tammisaari Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry.  
ordinarie och Svenska Synskadade i Östnyland rf. 
Axel Sundholm  
suppleant 

 
Håkan Westerholm Borgå Nejdens Döva rf. 
ordinarie 
Vesa Kettunen ingen förening 
suppleant 

 
Stadsstyrelsen respekterar handikapprådets förslag, som gavs vid 
det föregående sammanträdet genom röstning. 

 
20 Verksamhetsberättelse 2021 
 

Verksamhetsberättelsen 2021 är inte färdig än och ärendet be-
handlas vid följande sammanträde. 

 
21 Verksamhetsplan 2022 
 

Verksamhetsplanen blir klar först när det nya rådet håller sitt första 
sammanträde och godkänner verksamhetsplanen. Det nyvalda rå-
dets sammansättning byts i verksamhetsplanen. 

 
22 Anvisningar för personlig assistans, 8 veckors utjämning 
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Praxis har varit att om det under en månad blir kvar oanvända tim-
mar för personlig assistans, kan de användas under nästa månad. 
Man har använt sig av en så kallad 8 veckors utjämning. 
Ännu i november förra året fungerade allt som tidigare, men i de-
cember var det inte längre möjligt att använda sig av utjämningen. 
Man hade till och med tvivlat på om utjämningen ens någonsin har 
existerat och klienten har fått en anmärkning om överskriden tid. 
Borgånejdens arbetssökande rf har informerat Sibbo om utjäm-
ningen, men staden har inte kommit med någon ny officiell anvis-
ning.  
 
Ordförande diskuterar utjämningen med Kirsi Oksanen. 

 
23 Samarbete mellan ungdomsfullmäktige, äldrerådet och handikapprådet 
 

Eftersom man snart kommer att övergå till välfärdsområden, lönar 
det sig att inleda ett samarbete med ungdomsfullmäktige och äldre-
rådet så snart som möjligt. 

 
Borgå Ungdomsfullmäktige har kontaktat handikapprådets ordfö-
rande, eftersom det var tal om samarbete redan i november vid 
social- och hälsovårdsnämndens och handikapprådets samarbets-
möte. 
 
Den 8 mars väljs ett nytt arbetsutskott för handikapprådet. Man 
kom överens om att kontakta ungdomsfullmäktige några dagar ef-
ter sammanträdet i mars och föreslå några mötesdatum i mars. I 
april skulle man kunna ha ett sammanträde med äldrerådet. Ett 
lämpligt deltagarantal vid mötena är max. 6 personer. 

 
24 Begäran om utlåtande om planeringsprinciperna för Kokon idrottscentrum och  

prioriteringen av innehållet 
 
  Man försöker även få extern finansiering till idrottscentrumet. 

Under den nuvarande idrottshallens tid har man nödvändigtvis inte 
kunnat verka alls på nationell nivå. 
 
Handikapprådet anser att planeringen åtminstone bör omfatta: 
 
- en allmän idrottshall (t.ex. sittande volleyboll, rullstolsdans) 
- en simhall 
- viloplatser, tillräckligt stora omklädningsrum 
- en idrottspark utomhus, för vuxna och barn, tillgänglig 
- spelutrymme utomhus för personer med funktionsnedsättning, 

t.ex. mölkky 
- friluftsbadområde 
- parkering för rörelsehindrade nära aktiviteterna 
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- bänkar (olika höga) med t.ex. 50 meters mellanrum och frilufts-
stigar  
(bänkar även inomhus) 

- skyltar och skyddsvägar i skick (även för personer med synned-
sättning) 

- man måste kunna komma tillräckligt nära med kollektivtrafik, 
även tillräckligt tillgängligt gåendes 
 

Målet borde vara ett idrottscentrum för precis alla kommuninvå-
nare. 

 Även behoven hos specialgrupper måste beaktas. 
 

25 Begäran om utlåtande om utkastet för Kulturprogrammet 2030 
 

Man kom överens om att man först ber om en föredragning om äm-
net och sedan lämnar ett utlåtande efter föredragningen. Föredrag-
ningen önskades redan på måndag eller tisdag förmiddag den 
kommande veckan. 
 

26 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 
 

På föredragningslistan fanns ingenting som är kopplat till handi-
kapprådet. 

 
27 Största hotet för minnessjuka äldre personers hälsa 
 

Man konstaterade att det bara finns cirka 300 närståendevårdare i 
Borgå på grund av otillräckliga anslag. Vid övergången till välfärds-
områden kan antalet närståendevårdare minska ytterligare i kom-
munerna. 
 
Vidare behandling av ärendet flyttades till följande möte den 8 mars 
då ärendet gås igenom noggrant. 

 
28 Social- och hälsovårdsreformen 

 
Man funderade över om rådets representanter kan fås in i nämn-
derna. Ärendet framskrider inom de olika partierna. 

 
29 Nylands handikappråd 
 

Den 9 februari hålls det informella nätverkets och UVA:s gemen-
samma sammanträde. Vammaisvaikuttamisen ryhmä kommer att 
organisera sig den 2 mars klockan 18. THL:s handikappservice för-
handlingsdagar ordnas den 9–10 februari. 
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Matti Lehesniemi skriver ett brev till Ann-Sofie Silvennoinen om på-
verkansmöjligheter för personer med funktionsnedsättning i det nya 
välfärdsområdets organisation. 

 
30 Följande sammanträde och gäst 

 
tisdagen den 8 mars från och med klockan 17.30 och klockan 
18.00 gästar projektexperten Tiina Hannikainen, Kepa Nyland-pre-
sentation 
 
Sammanträdet hålls på Äppelbackens servicecenter i mån av möj-
lighet. 
 

31 Övriga ärenden 
 
  Konkurrensutsättning av transportservicen 
 

Man har bett Kirsi Oksanen om en presentation av tidtabellen för 
konkurrensutsättningen av färdtjänsten. 
 
Rodrets verksamhet 

 
Det har uppstått problem med Rodrets hembesök. Även vid hem-
besök som önskats få brådskande har väntetiden kunnat uppgå till 
över en och en halv månad. 

 
Angående olika slags anmälningar som gjorts till Rodret har man 
även upptäckt att anmälaren ofta inte har kontaktats på flera veckor 
efter att anmälan gjorts.  
 
Även behandlingen av detta ärende fortsätter vid följande samman-
träde den 8 mars. 
   

32 Sammanträdet avslutas 
 

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 20.35. 
 
 
 
Johanna Aaltonen Tuire Seittamo 
ordförande sekreterare 
 
 
Protokolljusterare  
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Seija Koponen Matti Lehesniemi 


