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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS

AIKA

7.6.2018 klo 17.00 – 18.47.

PAIKKA

Keravan terveyskeskus, Metsolantie 2, B-ovi, Atrium, Kerava

LÄSNÄ
Kiiski Aarne , puheenjohtaja
Nissinen Kyllikki
Sinijoki Seija, poissa
Molin Kati
Alkio Tiina
Tenhunen Tapio
Koskinen Iiris, sihteeri
Silvander Iiro, poissa
Harju Milja, poissa
Meklin Jari
Arvola Anne
Heikkinen Mari, poissa
Kortelainen Riikka
Viitala Pekka
Boman Katja
Peltonen Kirsi
Nurmi Eero

1§

Keravan Diabetesyhdistys ry
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Keravan Reuma ja Tules
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys
ry
Suomen Autismiyhdistys ry
Tuusulan Seudun
mielenterveysyhdistys TUUMI
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki/KH:n edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä, että kohdassa 12 §
käsitellään vammaisneuvoston esitteen päivitys ja viime vuonna hankittujen
@kerava.fi –tunnusten kustannusvaikutus.
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3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty 22.5.2018. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

5§

Keravan VPL- ja SHL -kuljetuspalveluiden ja järjestämistavan
muutoshankkeiden nykytila
-

Keravan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 26.4.2018 hankkia
sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaiset kuljetuspalvelut ajalla 1.6.-31.12.2018 Lähitaksi Oy:ltä
suorahankintana.

-

Kerava on tilannut jatkoselvityksen kuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehtoja
koskevaan selvitykseen KPMG Oy Ab:ltä.

-

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala on pyytänyt vammaisneuvostolta
lausuntoa em. jatkoselvityksestä (liite 1).

-

Vammaisneuvosto on lähettänyt Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle
10.5.2018 lausunnon, mikä koskee sekä varsinaista että jatkoselvitystä (liite 2).

Viranhaltijoilla ei ollut asiasta uutta kerrottavaa. Sote -lautakunnan
kokouksen 14.6.2018 esityslistalla ei ole kuljetuspalveluiden järjestämiseen
liittyviä asioita.

6§

Vampon seurantaraportti 2017
Kehittämiskohteiden vastuutahot ovat Elinvoimapalveluita lukuun ottamatta
palauttaneet seurantaraportin 2017. Vastaukset on koottu yhdeksi raportiksi
(liite 10). Seurantaraportti ja siitä laadittava muistio esitellään sosiaali- ja
terveyslautakunnan kokouksessa. Muistiotyöryhmään valittiin: Tiina Alkio,
Aarne Kiiski, Kirsi Peltonen, Seija Sinijoki ja Pekka Viitala.
Vammaisneuvoston muiden jäsenten toivotaan esittävän huomionsa
seurantaraportista muistiotyöryhmän jäsenille.

.
7§

Sote Uusimaa / Vammaisten palvelut
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Jari Meklin kertoi Vammaisten palvelut -suunnitteluryhmän viime aikoina
käsittelemistä asioista.

8§

Kaavalausunnot
- Edellisen kokouksen jälkeen Keravan vammaisneuvosto on kertonut mielipiteensä
kaupunkisuunnittelulle kaavalausunnon muodossa seuraavasti:
 Liite 3 Ratapellonkuja 4
 Liite 4 Kauppakaari 1
 Liite 5 Kääpäkatu 1 – 5

9§

Keski-Uudenmaan Vammaismessut
-

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapasivat 14.5. Keravan
kaupunkitapahtumatuottaja Nina Roiskon. Esiin nousi useita
yhteistyömahdollisuuksia. Muistio tapaamisesta ei ole vielä valmistunut.

Puheenjohtaja kertoi messuvalmistelujen etenemisestä.
Messuohjelma alkaa olla koossa.
Keravan kaupungin tervehdyksen tuojaksi pyydetty kaupunginjohtaja Kirsi
Rontu on estynyt tulemaan. Tervehdyksen tuo sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtaja Sari Pesu.
21 näytteilleasettajaa on jo varannut pöydän.
Tuusulan, Keravan ja Järvenpään vammaisneuvostojen yhteinen
messutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13.6.2018.

10 §

Sosiaali- ja terveyslautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston
yhteistyö- ja keskustelutilaisuus
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala on kutsunut vammaisneuvoston sosiaalija terveyslautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhteistyö- ja
keskustelutilaisuuteen Viertolan toimintakeskukseen 24.5.2018 (liite 6).
- Etukäteen pyydettiin puheenjohtajilta listaa yhteistyö- ja kehittämis- sekä
keskustelunaiheita. Vammaisneuvoston lista liitteenä 7.
Tapaaminen ja siinä esiin nousseet asiat aiheuttivat vilkkaan keskustelun.
Tapaaminen sinänsä todettiin tarpeelliseksi ja sille toivotaan jatkoa.
Paremmalla suunnittelulla ja kaikilla osapuolilla etukäteen tiedossa olevalla
työskentelytavalla tilaisuudesta saataisiin enemmän irti. Nyt toteutuneessa
tilaisuudessa olisi toivonut avauksia myös kaupungin taholta.
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Hämmennystä aiheutti viranhaltijoiden puolelta muutamaan otteeseen tulleet
maininnat siitä, että vammaisneuvostolle osoitetut varat ovat jostakin
muualta pois. On vaikea ymmärtää, että esimerkiksi pieni muutos kaupungin
verkkosivuilla - vammaisneuvostolle (ja samalla nuorisovaltuustolle ja
vanhusneuvostolle) oman sivun järjestäminen - olisi rahasta kiinni.
Niukkuudesta puhuminen tuntuu erikoiselta siksikin, koska
- vammaisneuvoston vuositasolla käyttämä rahamäärä on todella pieni (n.
10 000 – 12 000 €) ja kaikki menee tarpeeseen.
- Vammaisneuvoston toiminta perustuu vankasti säädöksiin (YK:n
yleissopimus vammaisten oikeuksista, Kuntalaki, Keravan hallintosääntö,
vammaislait).
- Keravan kaupungin tulos vuodelta 2017 oli lähes 9 miljoonaa euroa.
Hämmennystä on jo pidempään aiheuttanut vammaisneuvoston
määrärahasta päättäminen. Aikaisempina vuosina siitä ilmeisesti on
päättänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala. Nyt on yritetty tehdä
toimintasuunnitelma ja talousarvio ajallaan. Jostain syystä asia ei ole
edennyt lautakunnan tai hallituksen käsittelyyn. Tarvitseeko edetäkään?
Tapaamisessa asiaa yritettiin selvittää, mutta ilmeni, että asiasta on eri
näkemyksiä eikä selkeä toimintatapa tullut selväksi. Siksi vammaisneuvosto
pyysi sille annettavan selkeät ohjeet aikatauluineen, että miten määrärahaa
haetaan. Ohjeet olisi tarpeen saada melko pian, jotta vuoden 2019 määräraha
voidaan hakea ohjeiden mukaan.
Voimassa olevassa vammaisneuvoston toimintaohjeessa sanotaan, että
vammaisneuvosto tekee esityksen toimintaa varten tarvittavasta
määrärahasta kaupunginhallitukselle.
Perinteisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala on vahvasti ollut läsnä ja
vaikuttamassa vammaisneuvoston toimintaan. Heräsi sellainenkin kysymys,
että kuka / mikä taho on vammaisneuvoston ”pomo”? Keneltä kysyä
tarvittaessa neuvoa?

11 §

Ilmoitusasiat



EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön loppukeväästä vuonna 2018.
Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa
EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa
matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan
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liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen
kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.
Katso lisätietoja vammaiskortista www.vammaiskortti.fi


Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouspalkkioiden maksamisen
Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) jäsenille ja siihen liittyvän
vammaisneuvoston esityksen mukaisen lisämäärärahan vuodelle 2018
Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös vammaisneuvoston esittämä
lisätalousarvio 2018.
Hyväksyttiinkö näin?



Ohessa ARAn tiedote asuntojen korjausavustuksista (liite 8).



Vammaisneuvoston tutustumiskäynti Keravan Työkeskukseen 6.6.2018.
Käynti oli oikein onnistunut ja informatiivinen. Kiitokset Työkeskuksen
johtajalle Hannu Minkkiselle.



Keravan päivää vietetään sunnuntaina 17.6. Vammaisneuvosto on mukana
tapahtumassa .
Vammaisneuvoston paikka on numeroltaan 31 ja se sijaitsee
kävelykadulla apteekin edessä.



12 §

Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti työryhmä laati ja lähetti
tietohallintopäällikkö Risto Carlsonille oheisen (liite 9) lausunnon,
vastauksena Risto Carlsonin vammaisneuvoston puheenjohtajalle
lähettämään viestiin koskien mm. Keravan verkkosivujen uusimista ja
saavutettavuutta.

Muut esille tulevat asiat
Käsiteltiin vammaisneuvoston esitteen sisältöä. Tehtiin pieniä
tekstimuutoksia. Esitteestä tilataan kaupungin monistamosta 500 kpl erä
jaettavaksi Keravan päivänä, vammaismessuilla ja eri toimipisteissä.
On tullut tietoa, että viime vuonna osalle vammaisneuvoston jäsenistä
hankituista @kerava.fi –tunnuksista aiheutuu yli 100 euron maksu
kuukaudessa. Ja että tämä maksu peritään vammaisneuvoston muutenkin
vähäisistä varoista. Maksu ei ole ollut vammaisneuvoston tiedossa, eikä sitä
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siten ole huomioitu talousarviossa. Asiasta on kysytty sähköpostilla
kaupunginsihteeri Sanna Saariniemeltä. Jatketaan asian selvittämistä.

13 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous 9.8.2018 klo 17.00, Terveyskeskus / Atrium.

14 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

VAKUUDEKSI

Aarne Kiiski, puheenjohtaja

Iiris Koskinen, sihteeri

JAKELU (tehdään erikseen)
Sanna Saariniemi
Erja Wiili-Peltola
Jarno Moisala
Mikko Hokkanen
TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN LISÄJAKELU
Kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen jäsenet, sosiaali- ja terveyslautakunnan
jäsenet

