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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS

AIKA

9.8.2018 klo 17.00 – 19.14

PAIKKA

Keravan terveyskeskus, Metsolantie 2, B-ovi, Atrium, Kerava
Kahvia tarjolla klo 16.45 alkaen

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

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
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys
ry

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02. Todettiin läsnäolijat.

2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen päätteeksi tutustutaan Keravan terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon
kuntoutuspalveluiden esimiehen Anne Arvolan johdolla.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty 30.7.2018. 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
Jari Mekliniltä saadun tiedon mukaan asiasta ei ole uutta kerrottavaa.

6§

Sote Uusimaa / Vammaisten palvelut
Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävinä.
Uudistuksen voimaantulo on siirtynyt vuodella ja sen on tarkoitus tulla näillä
näkymin voimaan 1.1.2021.
Jari Mekliniltä saadun tiedon mukaan Vammaispalveluiden valmisteluryhmä
kokoontuu seuraavan kerran 13.8.2018 ja sen jälkeen kahden viikon välein.

7§

Vampon seurantaraportti 2017
Muistiotyöryhmä on laatinut seurantaraportista huomiomuistion. Se ja
seurantaraportti 2017 on lähetetty 20.6.2018 sote -toimialan viranhaltijoille,
sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
jäsenille, kehityskohteiden vastuutahoille ja vammaisneuvoston jäsenille.
Seurantaraportti ja huomiomuistio käsitellään ajallaan sote-lautakunnassa,
kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

8§

Kaavalausunnot
- Edellisen kokouksen jälkeen Keravan vammaisneuvosto on kertonut mielipiteensä
kaupunkisuunnittelulle kaavalausunnon muodossa seuraavasti:
 Koivunoksan jatke
liitteenä
 Vankilan alue (Uusi avovankila)
liitteenä
 Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3
liitteenä
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- Nähtävillä olevista kaavahankkeista löytyy aineistoa, mm. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS), kaupungin verkkosivuilta valitsemalla seuraavasti:
Palvelut / Asuinympäristö ja rakentaminen / Kaavoitus / Ajankohtaista ja nähtävillä.
Myös seuraavasta linkistä pääsee samalle sivulle
https://www.kerava.fi/palvelut/asuinymp%C3%A4rist%C3%B6-jarakentaminen/kaavoitus/ajankohtaista-ja-n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4
Nähtävillä olevan kaavahankkeen kohdalla on teksti ”Kaava-aineistoon voi tutustua
Tästä linkistä”. Kaupungin sivulla olevaa em. linkkiä klikkaamalla aukeaa
karttapohja ja sen päälle tulostuu liukuvalikko mistä materiaalia löytyy. Liukuvalikon
päälle tulostuu tarra, jossa klikataan OK –painiketta. Onnea matkaan! Tämä ohje
on yleispätevä ja siksi linkki ei voi viedä aivan perille.
- Kaavalausuntojen muodossa Keravan vammaisneuvostolla on merkittävä
vaikuttamismahdollisuus asumisen, ympäristön, kulkuväylien, palveluiden yms.
rakentamiseen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.
Vammaisneuvosto on antanut vuosittain yli kaksikymmentä kaavalausuntoa.
Lausunnon laatiminen edellyttää kaavahankkeen asiakirjoihin tutustumista, hyvää
paikallistuntemusta, kartanlukutaitoa ja myös kaavoitusasioiden itseopiskelua.
Viime vuosina lausuntoja vammaisneuvoston puolesta on laatinut Manu
Jääskeläinen.
Kaavalausuntojen laatiminen on rinnastettavissa vammaisneuvoston jäsenyyteen,
koska kuntalaissa ja YK:n vammaisia koskevassa yleissopimuksessa edellytetään,
että vammaisia on kuultava mm. asioissa, joilla on merkitystä vammaisten
henkilöiden osallisuuden, elinympäristön, asumisen ja liikkumisen kannalta.
Ehdotus: Kaavalausuntojen laatimisesta aletaan maksaa vuosikorvausta 500 € /
vuosi. Summa on melko tarkasti sama, kuin vammaisneuvoston jäsenelle
maksettavat kokouspalkkiot vuodessa. Korvaus voitanee maksaa jo kuluvalta
vuodelta. Mikäli vammaisneuvosto näkee hyväksi vuosikorvauksen maksamisen,
niin lisätään korvaus 500 € vuoden 2019 talousarvioon. Korvauksen maksaminen
saattaisi helpottaa löytämään seuraaja nykyiselle kaavalausuntojen jatkajalle.
Ehdotuksesta ja kaavalausuntojen laatimisesta yleensä käytiin vilkas
keskustelu. Ehdotus todettiin ongelmalliseksi toteuttaa mm.
yhdenvertaisuuden kannalta. Nähtiin kuitenkin kohtuulliseksi maksaa
kaavalausuntojen tekijälle palkkio jollakin menettelyllä. Ehdotus vaatii
lisäselvityksiä.
Todettiin tarpeelliseksi saada vammaisneuvoston jäsenille kaavoitusasioista
jonkinlaista perehdytystä ja osviittaa kaavoittajan odotuksista
kaavalausuntojen sisällöstä. Riikka Kortelainen hankkii asiantuntijan
vierailemaan jo ehkäpä lokakuun 2018 vanen kokoukseen.

9§

@kerava.fi –tunnukset
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-

-

Vammaisneuvosto teki 1.6.2018 sähköpostipäätöksen, että viime vuonna
joillekin vammaisneuvoston jäsenille hankituista @kerava.fi –tunnuksista
luovutaan. Perusteluina mm. se, että hankintapäätöstä tehtäessä
vammaisneuvostolla ei ollut tiedossa tunnuksista vammaisneuvostolle aiheutuva
yli 100 euron kuukausimaksu ja se, että toistaiseksi kukaan ei ole tunnuksia
käyttänyt.
Asiasta on käyty keskusteluja kaupunginsihteeri Sanna Saariniemen ja
tietohallintopäällikkö Risto Carlsonin kanssa. He ovat luvanneet, että tältä
vuodelta vammaisneuvoston kustannuspaikalta perityt tunnusmaksut
palautetaan.

Tunnusasia on näillä näkymin pois päiväjärjestyksestä.

10 §

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Toimintasuunnitelmaehdotus 2019 liitteenä.
Vilkasta keskustelua.
Keskustelua ja hämmennystä herättää edelleenkin Keravan
vammaisneuvoston määrärahoista päättäminen. Säädöksissä ja ohjeissa
mainitaan kaupunginhallituksen päättävän vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä.
Käytyjen keskustelujen, Kuntalain 28 §, Keravan hallintosäännön 13 § ja
kaupunginhallituksen hyväksymän vammaisneuvoston toimintaohjeen
perusteella vammaisneuvosto päätti lähettää vammaisneuvoston
toimintasuunnitelman 2019 ja talousarvion 2019 sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimialan lisäksi kaupunginkamreeri Teppo Verroselle,
Sari Pesulle ja Samuli Isolalle.

11 §

Talousarvio vuodelle 2019
Talousarvioehdotus 2019 liitteenä. Lautakunnan, vanhusneuvoston ja vanen
yhteistapaamisessa sovitun mukaisesti olemme saaneet selvitystä talousarvion
käsittelyprosessista ja aikataulusta talousjohtaja Mikko Hokkaselta (ohje liitteenä).
Vuotta 2019 koskeva talousarvio on toimitettava Hokkaselle viimeistään 13.8.2018.
Keskustelujen pohjalta tehtiin talousarvioehdotukseen joitakin muutoksia.
Ks. 10 §.

12 §

Keski-Uudenmaan Vammaismessut
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-

Pöytävarauksia on tehty 24. Varausten ja maksujen deadline 14.9.2018 lienee
sopiva. Messukassimainosvarauksia on tehty 4.

Pöytävarauksia on tehty 26.

13 §

Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) kuulumiset
Tiina Alkio kertoo kuulumiset.
Tiina Alkio kertoi kuulumiset. UVAn kokouspöytäkirjat jaetaan jatkossa
kaikille vammaisneuvoston jäsenille.

14 §

Ilmoitusasiat
-

Keravan vammaisneuvosto on nyt mukana Yhteisönetissä. Siellä on lyhyt
vammaisneuvoston esittely ja osoitteet omalle sivustolle kaupungin
verkkosivuilla ja Facebookissa ja myös vammaismessujen sivustolle.

Yhteisönettiin pääsee tästä linkistä http://yhteisonetti.kuuma.fi.

-

Ohessa Kelan laatimat EU:n vammaiskortin hakuohjeet. Kelasta saadun tiedon
mukaan korttia on haettu vilkkaasti. Ohje on jaettu vammaisjärjestöille.

Henkilö, joka on saanut myönteisen päätöksen jostakin seuraavasta
etuudesta tai palvelusta, voi saada vammaiskortin:
Kelan etuudet:







alle 16-vuotiaan vammaistuki
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
eläkettä saavan hoitotuki
kuulovammaisen tulkkauspalvelu (A)
kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspalvelu (A)
puhevammaisen tulkkauspalvelu (A).

Muut päätökset:








päivätoiminta
sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (ns. kuljetuspalvelupäätös)
vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
näkövammaiskortti (A)
omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
saattajapalvelu (A)
vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (A)
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henkilökohtainen apu (A)
erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A).

(A) = Voit saada korttiisi A-merkinnän. Sen avulla voit halutessasi osoittaa, että
tarvitset mukaasi avustajan tai tukihenkilön.

-

Vammaisneuvosto oli omalla osastollaan mukana Keravan päivässä. Esiteltiin
vammaisneuvostoa, markkinoitiin tulevia vammaismessuja ja luotiin kontakteja.
Vammaisneuvoston kannattaa olla mukana jatkossakin ainakin Keravan
päivässä, verkostoitumassa ja lisäämässä tunnettuuttaan. Vammaisneuvostolle
hankittiin näyttävä nimikilpi (54 €).

Kyllikillä riitti energiaa niin Omaishoitajien kuin vammaisneuvoston
esittelypöydän ääreen. Seija ja Tapio olivat myös mukana vanen standilla.

15 §

Muut esille tulevat asiat
Tapio Tenhunen toivoi terveyskeskuksen kahvion olevan avoinna siten, että
illan vierastunnilla (klo 18 – 19) voisi asioida kahviossa. Tiedustellaan
kaupungilta mahdollisuuksia pidentää kahvion aukioloaikaa.
Mari Heikkinen kertoi olevan suunnitteilla / rakenteilla monitoimitalo uuden
Keravanjoen yhtenäiskoulun yhteyteen. Mari Heikkinen lupasi esitellä
hanketta laajemmin vammaisneuvoston kokouksessa 3.10.2018.

16 §

Seuraava kokous
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Seuraavat kokoukset pidetään 3.10.2018 klo 17.00, Terveyskeskus / tila RTG
(lähellä Röntgeniä) ja 12.12.2018 klo 17.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

17 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.
Kokouksen jälkeen Anne Arvola esitteli terveyskeskuksen
apuvälinelainaamoa ja kertoi apuvälinelainauksen toimintaperiaatteista ja
erilaisten apuvälineiden käyttöön liittyvistä asioista. Kiitokset Annelle.

VAKUUDEKSI

Aarne Kiiski, puheenjohtaja

JAKELU (tehdään erikseen)
Sanna Saariniemi
Erja Wiili-Peltola
Jarno Moisala
Mikko Hokkanen
Raija Hietikko
Teppo Verronen
Samuli Isola
Sari Pesu

Iiris Koskinen, sihteeri

