KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 1/2020
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Tiistaina 14.1.2020 klo 14
Villa Breda, GraniKeittiö

Läsnä:

Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Minna Raatikka
Matti Soirinsuo
Eva Pesonen
Matti Kivinen

Nan Björkskog-Lindborg
Saara Leppäharju, sihteeri
Poissa:

Riitta Nieminen
Mirjam Vähäsarja

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokousten 8 ja 9/2019 pöytäkirjojen hyväksyminen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin pöytäkirjat 8 ja 9/2019.

4.

UVA:n terveiset
Espoon vammaisneuvoston 30-vuotisjuhlaseminaari maaliskuussa, aika tarkentuu.
Seuraava UVA:n kokous Porvoossa kevään aikana.
Kutsutaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka mahdollisuuksien mukaan
seuraavaan UVA:n kokoukseen.

5.

Kuljetuspalvelun tilannekatsaus
- VPL- ja SHL mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeet
- asiakasohjetilanne
- Espoossa työstetään viimeisiä luonnoksia asiakas- ja toimintaohjeista, joihin on
vielä tulossa muutoksia. On sanottu, että toimintaohjeet ovat käyneet toisella
lausuntokierroksella vammaisneuvostoilla, mutta tieto ei pidä paikkaansa. Espoon
mukaan toimintaohjeet on hyväksytty kaikissa kunnissa, mutta kyse on ollut
luonnoksesta.
- Espoossa odotetaan hankintapäätöstä operaattorista; asiasta ei ole saatu tietoa,
esim. minkälainen operaattori tulee olemaan.
- Kunnille on lähetetty ajankohtaiskatsaus, jossa kerrottiin mm. että jokaisella alueella
pidetään asiakkaille ja kuljettajille infotilaisuudet. Tavoitteena on, että koko LänsiUusimaa on palvelun piirissä vuoden 2020 loppuun mennessä.
- Minkälaista yhteistyötä tullaan tekemään Helsingin ja Vantaan kanssa?
- Keskusteltiin siitä, että vielä on paljon epäselviä asioita, esim. miten kuljetuksen
tunnistautuminen tehdään? Taksikortti poistuu, laajempi kokonaishankeen
lähtökohtana on ollut materiaali- ym. kuljetus.
-Asiakasohjeluonnos:
- Keskusteltiin yleisesti asiakasohjeluonnoksesta (versio 0.3).
- Ohjetta käsitellään yhdessä vanhusneuvoston kanssa, Marianne on ehdottanut
tapaamiselle mahdollisia päivämääriä tammikuulle.
- Valiokunta on päättänyt 28.1.2020 kokouksessaan pyytää vammais- ja
vanhusneuvostoilta yhteistä kannanottoa toimintaohjeista kuntakohtaisten
asiakasohjeiden valmistelua varten.
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6.

Vammais- ja vanhusneuvoston yhteiskokous
Yhteiskokouksessa käsitellään kuljetuspalveluiden asiakasohjeluonnosta ja
toimintaohjeita; kokouksen ajankohta päätetään pikimmiten tammikuulle.
- Yhteistyö Kauniaisten eläkeläisyhdistysten kanssa on tärkeää; pyritään jatkossa
tiiviimpään yhteistyöhön. Marketta on kummankin yhdistyksen jäsen ja kuuluu
kutsuttuna GSP:n ydinryhmään.

7.

Lausuntopyyntö: Kauniaisten resurssiviisauden tiekarttaluonnos / DL 14.2.202
- Minna Raatikan mukaan luonnoksessa kannattaa kommentoida yksityiskohtien
sijaan isompia linjoja ja päätavoitetta, esim. esteettömyyden korostamista.
Päätavoitteena on saada yksityisautoilua vähennettyä. Lisäksi tavoitteena on tehdä
esteetön kaupunki kaikille; on tärkeää, että vammaisneuvosto tuo esille oman
näkökantansa.
- Kokouksessa tuotiin esille julkisen liikenteen kehittäminen; busseja on Kauniaisissa
muutama ja ne liikkuvat harvoin (linja 224 ja lähibussi 232, joka ei kulje iltaisin ja
viikonloppuisin). Lisäksi Kauniaisten oman kuljetuspalvelun (Villa Bredan lounas)
toimintaedellytykset ovat hyvin rajalliset.
Marketta ja Monica työstävät lausuntoa; huomioitava, että sijaitaan keskellä Espoota,
jossa liikenne ei tule vähenemään; omilla liikkumistottumuksilla voi vaikuttaa asiaan.

8.

Muut asiat
- Vammaisneuvoston toimintasäännöt
Tarkastetaan, että kattavatko ne viimeisimmät lakimuutokset, mahdollisten muutosten
jälkeen toimitetaan kaupungin hallitukselle hyväksyttäväksi.
- Saavutettavuusdirektiivi
Digipalvelulaissa säädetään viranomaisten ja julkishallinnon digitaalisten palvelujen
järjestämisestä, johon kaupungin on otettava kantaa (värit painomateriaaleissa,
graafinen ilme, kotisivut ym.). Kysytään asiasta kaupungin tiedottaja Markus
Jahnssonilta.
- Thurmanin aukio
Minna kertoi, että on päätetty, että merkittyä taksipaikkaa ei ole katutasolle tulossa,
sillä autopaikkoja ei voi vähentää. Tarkastetaan, onko taksien ja invataksien
parkkiruutu ylätasanteella.
- Villa Bredan liuska ja Instrun väli
Minna kertoi, että suunnitelma on edennyt liuskan osalta. Instrun väli hoidetaan
kuntoon kaupungin toimesta.

9.

Seuraava kokous
Ehdotetaan vanhusneuvostolle yhteiskokouksen ajankohdaksi torstaita 30.1. klo 14
(kaupungintalo).

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Marketta Forsell
puheenjohtaja
jakelu:

Saara Leppäharju
sihteeri

vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet,
vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri,
sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö
sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja
yhdyskuntavaliokunnan puheenjohtaja
kaupunginjohtaja

