KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 3/2021
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 19.5.2021 klo 14
Teams

Läsnä:

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

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.00.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokouksen 2/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Sovittiin, että pöytäkirja 2/2021 hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
Toiminta jatkuu toistaiseksi entiseen tapaan, kaupungilla on voimassa oleva sopimus
Lähitaksin kanssa. Seurataan kilpailutuksen etenemisestä.

5.

Lausunto 7/2021: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalv. kilpailutus, VPL ja SHL –toimintaohjeet, sosiaalitoimi
Vammais- ja vanhusneuvosto laativat yhteisen lausunnon 30.3.2021.

6.

Unelmien sote-palvelut
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut ke 7.4. klo 17 (Teams)
Pj osallistui kokoukseen. Unelmien sote-palvelut –yhteisössä voi vaikuttaa LänsiUudenmaan sote-palvelujen kehittämiseen: https://www.espoo.fi/fiFI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/LansiUudenmaan_yhteiset_palvelut/LansiUudenmaan
_sote_hanke/Unelmien_sotepalvelut_yhteiso. Vammaisneuvostoilla on yhteisössä
oma ryhmä, johon voi liittyä.

7.

Autoliiton invapysäköintiprojekti ja –mobiiliapplikaatio
Autoliitto on kehittänyt mobiilisovelluksen, joka näyttää Suomessa eri alueiden
invapysäköintipaikat älypuhelimessa. Kaupunki on saanut yhteydenoton palveluun
liittymisestä, mutta toistaiseksi asiaan ei ole otettu kantaa mahdollisesta
osallistumisesta ko. projektiin.

8.

Kysely rakennetun ympäristön esteettömyydestä ja tulevaisuuden
lainsäädäntö- ja ohjaustarpeista RakEs
Vammaisneuvosto on vastannut Aalto-yliopiston Sotera-ryhmän kanssa yhteistyössä
toteutettuun kyselyyn, joka kartoittaa eri alojen näkemyksiä rakennetun ympäristön
esteettömyydestä. Selvityksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tulevia
esteettömyyden lainsäädäntötarpeita varten, jotta YK:n vammaissopimuksen
velvoitteet saadaan täytettyä kestävällä tavalla.

Poissa:
Mirjam Vähäsarja
Matti Soirinsuo
Timo Pakarinen
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9.

Muut asiat
- Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajatunti 8.4. klo 15 ja 6.5. klo 15
(Teams)
Tilaisuudessa käsiteltiin mm. mahdollista palveluseteliä ja VR:n esteettömyyttä.
- Länsi-Uudenmaan sote-yhteistyö 22.4. (Teams)
- Pj osallistui.
- Käsiteltiin mm. Kehitysvammaisten hoitopolut Uudellamaalla –projektin UVA:lle
tullutta lausuntopyyntöä ”Lausuntopyyntö: Kehitysvammaisten hoitopolut
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa hoidonporrastuksen
mukaan Uudellamaalla”. Sovittiin työryhmä, lausunto pyydetty 14.6.2021 mennessä.
- Aktiivista verkostoitumista vammaisjärjestöjen kanssa korostettiin.
- Vammaisneuvoston jäsenet kaudelle 2021-2023
- Tehdään ehdotus neuvoston jäsenistä ja varajäsenistä elokuun aikana
kaupunginhallituksen käsittelyyn ja hyväksyttäväksi.
- Suojateiden tyyppipiirustus / yhdyskuntatoimi
Vammaisneuvosto on antanut lausunnon vuonna 2005. Tiedustellaan
yhdyskuntatoimelta suojateiden nykytilanne ja tulevat suunnitelmat.

10.

Seuraava kokous
Pidetään mahdollisesti vielä kesäkuun lopulla lyhyt kokous kaupungintalolla.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.28.

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

