KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 2/2020
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 9.9.2020 klo 14
Kaupungintalo, aula

Läsnä:

Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Riitta Nieminen
Saara Leppäharju, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.03.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokouksen 1/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin pöytäkirja 1/2020.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
- Espoo on valinnut välitysoperaattoriksi FCG Smart Transportation Oy:n
tammikuussa 2020. Taksi Helsinki on toimittanut valituksen Markkinaoikeuteen
(MAO:274/20) koskien kilpailutuksen toteutusta. Espoo on valittanut päätöksestä
KHO:een.
- Kulkukeskuksen asiakasohjeet on tarkoitus julkaista syyskuun puolivälissä.
Kauniaisten kuntakohtainen asiakasohje on vielä vaiheessa; ohjetta on muokattava
yhdessä vanhusneuvoston kanssa.
- Vammaisneuvosto ei ole vielä saanut kommentoitavaksi kuljettajien ohjeistusta.
- Vammaisneuvosto on lähettänyt selvityspyynnön 3.9. tietosuojavaltuutetulle koskien
kuljetuspalveluprojektin tarjouspyynnön henkilötietojen käsittely- ja tietojen
säilytysprosessia.
- Taksien kanssa tehtävät ajosopimukset ovat edelleen kesken.

5.

Lausunnot
- Käytiin läpi vammaisneuvoston kevään ja kesän aikana tekemät kuusi lausuntoa,
sisältäen esim. lausuntopyynnön tarkistetusta hallintosäännöstä.
- Rakennushankkeista on tärkeää saada piirustukset nähtäväksi, jotta voidaan antaa
palautetta. Myös valiokuntien päätökset hankkeita koskien tulisi lähettää tiedoksi
vammaisneuvostolle.
- Marketta ja Monica pitivät etäneuvottelun kesäkuussa arkkitehti Sakari Miettusen
kanssa Urheilutien päiväkoti-hankkeesta ennen virallista lausuntopyyntöä;
toiminnallisista merkittävistä epäkohdista sovittiin ja huomioitiin myös mm.
sähköpyörätuolin latauspiste.

6.

Muut asiat
- VANE:n kannanotto koskien vammaisten henkilöiden oikeuksien
huomioimista koronavirustilanteessa
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on tehnyt kannanoton
7.4., jossa se haluaa kiinnittää huomiota siihen, että koronavirustilanteen vuoksi
vallitsevissa poikkeusoloissa pitää pystyä turvaamaan vammaisten henkilöiden
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oikeudet: https://vane.to/-/vammaisten-henkiloiden-oikeuksien-huomioiminenkoronavirustilanteessa.
- Vetoomus / Kauniaisten rautatieaseman asemalaiturit (Grankulla svenska
pensionärer ja Kauniaisten suomalaiset seniorit)
Kauniaisten eläkeläisyhdistykset ovat lähettäneet tammikuussa yhteisen
vetoomuksen kaupungille Kauniaisten asemalaiturien vaarallisuudesta, ja vaativat
tilanteen korjaamista.
- Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 25.-26.8.
FCG:n järjestämä koulutustilaisuus järjestettiin kokonaan webinaarina 25.-26.8.,
tilaisuus oli osallistumismaksullinen.
- Pk-seudun vammaisneuvostojen yhteiskokous ja osaaminen edellä –
vammaisten osaajien työllistäminen –paneelikeskustelu 17.11.
Helsinki on lähettänyt kutsuluonnoksen tilaisuudesta, ilm. 30.10. mennessä.
Paneelikeskustelun tavoitteena on esitellä pääkaupunkiseudun kaupunkien hyviä
käytäntöjä vammaisten ihmisten työllistämisessä sekä tunnistaa työllistämisessä
olevia rakenteellisia esteitä ja keinoja niiden poistamiseksi.
7.

Seuraava kokous
Kokouksen alustava ajankohta keskiviikkona 28.10. klo 14 (kaupungintalo).

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58.
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