KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 1/2021
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Torstaina 4.2.2021 klo 14
Teams

Läsnä:

Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Eva Pesonen
Matti Kivinen
Nan Björkskog-Lindborg
Saara Leppäharju, sihteeri

Poissa:
Mirjam Vähäsarja
Tom Norrgård
Matti Soirinsuo
Riitta Nieminen

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.00.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokouksen 3/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 3/2020 pöytäkirja on tarkistusta vaille valmis. Käytiin läpi ja todettiin
kokouksen kulun mukaiseksi ja sovittiin hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
- Valiokunnan 21.1. kokouksessa hyväksyttiin (väliaikainen) yhteistyösopimus,
edellyttäen samalla seurantaa, säännönmukaista raportointia sekä
asiakastyytyväisyyden mittaamista koskien Kulkukeskuksen toimintaa. Keskusteltiin
tilanteesta muissa kunnissa (esim. Lohja on irtautumassa sopimuksesta, Hangossa
KH ei hyväksynyt lautakunnan ehdotusta, tilanne avoin ja Kirkkonummi ei
todennäköisesti lähde mukaan). Kauniaisissa KH on ottanut asian otto-oikeudella
käsittelyyn. Pj Marketta Forsell ja Espoon logistiikkajohtaja Kari Sirviö on kutsuttu
15.2. pidettävään KH:n kokoukseen.
- Tietosuojavaltuutetun päätös on käsittelyssä,
- Uusi taksilaki on lausuntokierroksella.
- Seuraamme mahdollisuuksien mukaan mm. Kulkukeskuksen toiminnan
laatua/turvallisuutta, kokonaistoimivuutta ja esiin tulevien ongelmien ratkaisuja.

5.

UVA:n kokous 14.1.2021, Kehitysvammaisten hoitopolku, Lausuntopyyntö
HE241/2020 Pj osallistui kokoukseen.
Lausuntopyyntö koskee lakiuudistusta kehitysvammaisten sosiaalipalveluiden
järjestämisestä Uudellamaalla. Laaditaan lausunto yhteistyössä UVA-verkoston
kanssa. Valittiin valmisteluun työryhmä, jossa on edustus alueen kunnista sekä
Etevan ja Kårkullan kuntayhtymistä. Lue lisää:
https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/tyoryhma-valmistelemaankehitysvammaisten-sosiaalipalveluiden-jarjestamista-uudellamaalla

6.

UVA:n kokous 21.1.2021, Henkilökohtainen budjettihanke
Pj ja vpj. osallistuivat kokoukseen, jossa esiteltiin vammaisten henkilöiden
henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta 2020-2021. Hanke koskee työssä
käyviä ja opiskelijoita, ja tarkoituksena on luoda koko maata koskevat periaatteet ja
toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön
toteutusta varten. Hankkeessa on Espoon lisäksi mukana Lohja, Kirkkonummi ja
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Karviaisen perusturvayhtymä. Kauniainen oli aiemmin mukana projektin
pilottiryhmässä. Lue lisää: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-jahankkeet/vammaisten-henkiloiden-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke
7.

Lausunnot:
- Kylpyläntien katusuunnitelma (4.2.2021) / lähetetty
- Kotiin annettavien palveluiden myöntämisperusteet (10.2.2021)
- Kulttuuriohjelma (15.2.2021)
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023 (24.2.2021)
- Kasavuorentien pysäköintitaskujen lausuntopyyntö (25.2.2021)
- Mäntymäen pysäköintialueen lausuntopyyntö (25.2.2021)
Vammaisneuvoston jäseniltä pyydetään kommentteja, pj ja vpj. tekevät näiden
pohjalta lopulliset lausunnot.

8.

Muut asiat
- UVA:n kokous 18.2.2021
Kokous pidetään Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkoston kanssa.
Aiheena on myös Kulkukeskuksen tilannekatsaus.
-Yhdyskuntatoimen kuulumiset
Timo Pakarinen välitti tiedoksi, että Espoon kaupunkiradan suunnitteluhanke on
käynnistynyt, ja että Kauniaisten juna-aseman esteettömyyteen on suunnitteilla
merkittäviä parannusta: https://vayla.fi/-/espoon-kaupunkirata-hanke-kaynnistyy

9.

Seuraava kokous
Kokouksen alustava ajankohta torstaina 4.3. klo 14.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46.

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

