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KOKOUSAIKA

20.1.2020 klo 16.30

KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, Hamina

JÄSENET

Grandell Roger
Hildén Merja
Kaipiainen Hannu
Kataikko Johanna
Ruokonen Markku
Sara-Aho Päivi
Siro Niilo
Vitikainen Esa

MUUT KOKOUKSEEN
KUTSUTUT

Hämäläinen Pentti, kaupunginhallituksen edustaja, ei paikalla
Enamo-Posti Ulla, kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
Jokela Pasi, hyvinvointivaliokunnan edustaja, saapui 16.48
Honkanen Hannah, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, saapui 16.48
Kovero Varpu, Kymsote, saapui 16.40
Maasilta Rita, palvelupäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan allekirjoittavat vammaisneuvoston puheenjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vitikainen Esa
Puheenjohtaja

Maasilta Rita
Pöytäkirjanpitäjä

Grandell Roger
Pöytäkirjantarkastaja

Hildén Merja
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHTA

22.1.2020 klo 9 -15, kaupungin asiakaspalvelupiste, Puistokatu 2, Hamina

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivulla Kaupunki-info ja päätöksenteko/Päätöksenteko/ Vammaisneuvosto
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Grandell Roger ja Hildén Merja
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Esteettömyysasiat

Esteettömyyshaasteita on torialueella vielä vuoden 2020 aikana. Torin luiskat puuttuvat. Tori
on tieuudistusten johdosta kuitenkin samalla tasolla kuin muu alue.
13.5.2020 klo 9-14 järjestetään Tekojen tori -tapahtuma Haminan torilla. Vanhusneuvoston
kanssa on sovittu suunniteltavaksi ja järjestettäväksi yhteinen pihatapahtuma
esteettömyyteen liittyen kevään 2020 aikana. Vammais- ja vanhusneuvostojen yhteinen
pihatapahtuma pyritään järjestämään Tekojen tori -tapahtuman yhteydessä, jonka keskeinen
teema on osallisuus. Työryhmään vammaisneuvostosta nimettiin Markku Ruokonen ja Esa
Vitikainen.
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Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan vammaisneuvoston vuoden 2014 tekemän
päätöksen mukaisesti.

Vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti
-

-

jatketaan vammaispolitiikan seuraamista, voidaan kutsua
asiantuntijoita
annetaan vammaisten asemaan liittyviä lausuntoja
mahdollisuuksien mukaan pyritään osallistumaan
vammaisasioita käsitteleviin tapahtumiin, kokouksiin yms.
Osallistutaan toukokuussa TekojenTori -tapahtumaan.
jatketaan seudullista vammaisneuvostojen yhteistyötä
jatketaan yhteistyötä Haminan vanhusneuvoston kanssa
jaetaan Kiitokset ja Kehittämiskohteet -kunniakirjat
jaetaan stipendi vammaiselle opiskelijalle
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Kymsoten ajankohtaiset asiat, Varpu Kovero

Varpu Kovero on Kymsoten uusi edustaja Haminan vammaisneuvostossa. Keskustelua
käytiin Kymsoten ajankohtaisista asioista ja neuvoston jäsenillä oli tilaisuus esittää
kysymyksiä. Varpu Kovero työskentelee puolet viikosta Kotkassa, puolet Kouvolassa.
Haminassa toimipiste on sataman porttitalossa.
Kymsotesta on muodostunut käsityksiä, että taloustilanne huono. Kiinnostusta herätti se,
miten tämä tulee näkymään vammaispalveluissa. Kymsoten vammaispalveluissa
henkilökuntatilanne on heikko. Henkilöstöresursseihin on pyritty vaikuttamaan. Asiat
Kymsotessa ovat vielä jatkuvan muutoksen alla ja henkilöstövaihdoksia on ollut.
Lakisääteiset palvelut, joita vammaispalveluiden tulee myöntää ei tingitä. Ensisijaisesti
ajatellaan sitä, kuinka asiakasta autetaan, ei sitä miten voidaan säästää. Palvelut säilytetään,
mikäli lakisääteiset kriteerit täyttyvät. Laki on turvaamassa vammaispalveluiden toimintaa.
Vääriin puhelinnumeroihin tulee vielä paljon asiakasyhteydenottoja. Palvelutarpeen arvioita ei
tehdä puhelimitse. Takaisinsoittopalvelu on käytössä tilanteissa, joissa on paljon jonoa.
Tilanteissa, jotka koskevat ikääntyneitä pitkäaikaissairaita, on sen arviointi, onko henkilö
vaikeavammainen haastavaa. Määrittelyssä haasteita on valtakunnallisesti.
Kuljetuspalveluja yhtenäistetään Kymenlaaksossa pohjoisen ja etelän välillä.
Yhteiskuljetuksia lisätään. Kuljetuksia koordinoiva henkilö tarvitsee tiedon mihin henkilö aikoo
matkustaa. Keskusteluun nousi se, että tarve ilmoittaa kyydin määränpää voi tuntua ikävältä.
Kymsote, vammaispalvelut, ei seuraa yksittäisten henkilöiden matkoja. Taksikorttien
sääntöjen mukaista käyttämistä seurataan ja väärinkäyttöihin puututaan.
Kuljetusten välipysähtymismahdollisuus on poistunut. Pysähtyminen on mahdollista
esimerkiksi pankkiautomaatille, ei kauppa-asioille. Laissa sanotaan, että lyhyt pysähtyminen
sallitaan. Lyhyen pysähtymisen määrittäminen on usein tarpeellista. Kuljetustilanteessa
taksikuljettaja arvioi kuluuko henkilöltä yksi vai kaksi matkaa.
Keskusteluun nousi, onko matkoja mahdollista myöntää tilapäisesti lisää, kun syynä on
esimerkiksi kokouksiin pääsytarve. Lisämatkoja myönnetään harkinnanvaraisesti.
Vammaisneuvoston kokoukset ovat myöntämisen mahdollistavia, harrastustoiminta ei
yleensä sen sijaan ole.
Henkilökohtainen avustaja ei voi pääsääntöisesti käydä avustettavan puolesta esimerkiksi
kaupassa muutoin kuin poikkeuksellisesti. Tarkoitus on, että avustettava pääsee myös
hoitamaan omia asioitaan ja virkistäytymään. Avustajan tehtävän tarkoitus on luonteeltaan
erilaista kuin kauppapalvelutoiminta. Asiakkaiden palvelusuunnitelmia päivitetään tarpeen
mukaan. Asiakas voi ottaa yhteyttä Kymsoteen palvelusuunnitelman päivittämiseksi.
Palvelusuunnitelmassa voi olla maininta erikseen siitä, että avustaja hoitaa asiakkaan
kauppa-asioita.
Kotihoidolla on resurssipulaa, joka johtaa siihen toisinaan, että kotihoito pyritään korvaamaan
avustajan palveluilla. Kotihoitoa ei voida korvata henkilökohtaisella avulla ja esimerkiksi
lääkityksestä huolehtii kotihoito.
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Kymsoten alueen kaupunkien välillä on joitakin eroavaisuuksia eikä toiminta ole täysin
samanlaista kaikkialla. Tähän vaikuttaa mm. se, että esimerkiksi kaupungin linjaautoverkostoissa ja linja-autoissa eroavaisuuksia, mikä voi johtaa hieman erilaisiin
ratkaisuihin kuljetusasioissa.
Kymsote keräsi syksyllä 2019 prototyyppiaineiston asiakkuuksien kehittämiseksi. Kiinnostus
aineiston jatkokäyttämisestä nostettiin esiin.
Varpu Koveroon voi ottaa yhteyttä varpu.kovero@kymsote.fi
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Saapuneet kirjeet

FCG:n kirje koulutuksista. FCG järjestää alan koulutuksia
18.-19.3.2020 järjestetään vammaisneuvostojen koulutuspäivät Helsingissä
16.1. saapunut kirje vammaiskortin vaikuttavuudesta; EU:n vammaiskortin vaikuttavuudesta on
käynnissä tiedonkeruu. Nettilinkki kyselyyn on avoinna 16.2.2020 saakka.
https://link.webropolsurveys.com/SF03C2E826814E2EE
Suomen avustajapalvelut oy, palveluntuottajat
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Muut asiat

Kunniakirjojen jakamisesta otettu yhteyttä asianosaisiin. Luovuttaminen tapahtuu tammihelmikuun taitteessa Kahvila Varvarassa.

Haminan kaupungin kohtaamispaikka kokonaisuutta olla kehittämässä. Tavoite on, että vuoden
2020 aikana toiminnassa on 10 kohtaamispaikkaa eri puolilla Haminaa. Työsuunnittelija Jaana
Rikkola on aloittanut työt tammikuun alkupuolella kohtaamispaikkakokonaisuuden
kehittämiseksi. Eri tahot tekevät yhteistyötä kokonaisuuden kehittämisessä.

Osallisuustyöryhmä vastaa ei myytävänä- kansalaisaloitteet vaatimuksiin, Elina Leinosen kirje
13.1.2020, kehitysvammaisten palvelusäätiö

Torstaina 23.1.2020 klo 12-13 Kymsoten edustaja on läsnä Puistokammarin kohtaamispaikalla.

