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Pöytäkirja  
   
 
Aika: Tiistai 22.2.2022 klo 13.30 
Paikka:   Villa Breda (Grani-keittiö, 2 krs.) 
     
Läsnä:     Marketta Forsell, puheenjohtaja 

Monica Tallberg  
Petri Lehtinen                                      
Petteri Kyllönen                                                     
Riitta Nieminen 
Ritva Häyrinen-Immonen, sosiaali- 
ja terveysvaliokunnan 
puheenjohtaja 

  Saara Leppäharju, sihteeri 
 

                      

Poissa: Nan Björkskog-Lindborg 

              Mirjam Vähäsarja 
 Timo Pakarinen 
                
                
                

   
      

1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin klo 13.35. 
  
2.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Ritva Häyrinen-
Immonen esittäytyi. 

 
3.  Kokouksen 10/2021 ja 1/2022 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen 10/2021 pöytäkirja. Käytiin pöytäkirjan 1/2022 asiat läpi 
muutamin muutoksin, ja hyväksytään pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. 
 

4.  Kuljetuspalvelutilannekatsaus 
-Lausuntopyyntö: VPL/SHL toimintaohjeet, asiakasohjeet 
VPL/SHL-asiakasohjeisiin liittyen pidettiin kokous 14.2., johon osallistui sosiaali- ja 
terveystoimen edustajat ja neuvoston puheenjohtaja. Kolmena eri versiona olevista 
ohjeista on pyydetty uutta versiota, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
viimeistelleet. Ohje on päivitetty tiiviiseen muotoon, ja siihen on muokattu mm. 
keskeinen muutos koskien omavastuuosuutta. Lisäksi toiminta- ja asiakasohjeista on 
pyydetty lausunto neuvostolta, ja asiaa käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
kokouksessa 16.2.2022.  

 
Keskusteltiin omavastuuosuuden laskutuskäytännöstä ja siitä, että asiakasohjeet 
tulisi saavutettavuuden huomioimiseksi olla myös pistekirjoitus- ja 
ääniviestimuotoisena. Toimintaohjeet tarkastetaan, jotta ne ovat linjassa uusien 
asiakasohjeiden kanssa. Puheenjohtaja lähettää neuvoston lausunnon ja 
asiakasohjeluonnoksen eteenpäin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

 
5.   Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke 
 -Lausuntopyyntö: Tammikummun päiväkoti (Päiväkoti Anemone) 

Neuvosto on tehnyt yhdyskuntatoimen pyytämän lausunnon 11.2. Seurataan miten 
hanke etenee ja että myöntääkö valtuusto lisää määrärahaa rakennushankkeelle. 
Asiaan on käytetty paljon aikaa, ja neuvosto on pyytänyt korjauksia mm. inva-wc-
tilojen mitoituksiin ja rakennuksen ja piha-alueen turvallisuutta koskeviin asioihin.  
 

6.  Kohti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta – Vammaisneuvostojen 
puheenjohtajien tapaaminen 10.2.2022 (Teams) 

 Puheenjohtaja osallistui tilaisuuteen, jonka esitys lähetettiin tiedoksi neuvostolle. 
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7.  Lausuntopyynnöt: Kauniaisten kouluterveyskysely ja Kauniaisten kaupungin 

strategialuonnos 
 Vammaisneuvosto on laatinut ja toimittanut lausunnot em. asioista. Keskusteltiin 

yleisesti rakennusprojektien lausuntopyyntöprosessista kaupungilla. 
  

8.  Muut asiat 
 -Tilaisuus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja kehitysvammahuollon 

järjestämistä koskien 29.3. (Teams) 
Tilaisuuden kutsu on lähetetty myös kehitysvammahuoltojärjestöille. 
Varapuheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen. 

 
 -Kuntatekniikan terveiset 
 Käytiin läpi kuntatekniikan ajankohtaiset asiat. Tiedustellaan vanhusneuvostolta 

kommentteja lähibussin 232 ja Villa Bredan oman bussin käyttöä koskien. 
 

 -Jäsenmuutos: varajäsen Jon Tallberg siirtyy varsinaiseksi jäseneksi 
 1.3.2022 lähtien. 

 
Lisäksi keskusteltiin: 

 
 -Villa Bredan sänkyjen tarkoituksenmukaisuus hätätilanteissa  
  
9.  Seuraava kokous 

Seuraava kokous Villa Bredassa keskiviikkona 23.3.2022 klo 14.30. 
 
10.   Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 

Marketta Forsell  Saara Leppäharju 
  puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
jakelu:  vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet 

vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri  
sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö 
sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja 

  yhdyskuntavaliokunnan puheenjohtaja  
kaupunginjohtaja 


