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KOKOUSAIKA 22.12.2022 klo 16 - 17:22

KOKOUSPAIKKA Linnoituksen uimahallin kokoustila, 3.kerros.
Puistokatu 1, 49400 Hamina.

SAAPUVILLA OLLEET Vitikainen Esa puheenjohtaja
JÄSENET Grandell Roger Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry

(etä) Hildén Merja Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Hytönen Matti Etelä-Kymen Parkinsonkerho

(etä) Kataikko Johanna Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Mäkelä Ritva Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Pulkkinen Tuire Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry
Ruokonen Markku Haminan Kuulo ry

MUUT  SAAPUVILLA Iivonen Mia, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
OLLEET Haikka Tapio, hyvinvointivaliokunnan edustaja

Virtanen Ville, kaupunginhallituksen edustaja
Tervo Sami, Kotkan seudun invalidit ry

ASIAT 1 - 9 §

LAILLISUUS JA 1 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 § Pöytäkirjantarkastajat.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Esa Vitikainen Mia Iivonen
JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Johanna Kataikko Ritva Mäkelä
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastettavissa 28.12.2022 Haminan

kaupungin asiointipalvelu Rinkelissä, kaupungintalon
katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin
internetsivuilla, Kaupunki & päätöksenteko > Päätöksenteko
> Valio- ja lautakunnat > Vammaisneuvosto
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3 § ESTEETÖN ASUMINEN KOTKAN SEUDUN INVALIDIT RY, SAMI TERVO.

Kotkan Seudun Invalidit ry on saanut useita tiedusteluja esteettömistä asunnoista tai
asuntojen muuttamisesta esteettömiksi. Kaikissa yhteydenotoissa on nostettu esille
esteettömien asuntojen puuttuminen tai muutostöiden raskas byrokratia.
Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 tavoitteeksi miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen
2030 mennessä. Tavoite on asetettu koska väestöennusteet osoittivat että, Suomessa
väestö ikääntyy ja esteettömien asuntojen tarve kasvaa vauhdilla.
Kotkan Seudun Invalidit ry on huolissaan vammaisten henkilöiden oikeudesta elää
yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Olemme
yrittäneet selvittää asiaa omin voimin, mutta tulokset jäävät vähäisten resurssien takia
pieniksi ja ”mutu tuntumalle”. Toivomme että, Haminan vammaisneuvosto teettää selvityksen
tai esittää sellaisen tekemistä sopivaksi katsomalleen taholle. Selvityksen tavoitteena saada
alueellinen kuva tilanteesta, joka voisi toimia pohjana esteettömän asumisen kehittämiselle
Haminan seudulla.

Tavoite

◦ Tavoitteena on saada selvitys esteettömien asuntojen saatavuudesta sekä asunnon
muutostöiden ja siihen liittyvien prosessien toimivuudesta.

◦ Kohdealueena Kymenlaakson kunnat Hamina, Kotka , Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti

◦ Selvitystä ja sen tuloksia käytetään pohjana esteettömien asuntojen saatavuuden
kehittämiseen

◦ Saada hyvinvointialue kehittämään asunnon muutostöiden prosesseja

◦ Saada kuntien asuntoyhtiöt varaamaan lisää palveluja esteettömien asuntojen tarjontaan

◦ Kymenlaakso toimii suunnannäyttäjänä esteettömän asumisen kehittämisessä koko
Suomessa

Tilanne, lähtökohdat

◦ Useat yhteydenotot esteettömien asuntojen saatavuuden ongelmista, pitkät jonotusajat,
perheasuntojen puuttuminen.

◦ Muutostöiden monimutkaisuus, prosessi on monivaiheinen ja vaikeasti omaksuttavissa.

◦ Muutostöihin tarvitaan useita lausuntoja ja selvityksiä ja ne ovat asian etenemisessä
toisistaan riippuvaisia lisäksi byrokratiaa lisäävät rahoituksen hakeminen ja
rakentamiseen liittyvät luvat.

◦ Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita
asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja
käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä

Pääviesti
◦ Kodin toimivuus ja joustavuus eri elämäntilanteissa liittyvät asumisen esteettömyyteen.

Miksi omasta kodista pitäisi muuttaa pois elämäntilanteen muuttuessa?
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◦ Esteettömyyden parantaminen ei lisää asunnon kustannuksia, jos se otetaan huomioon jo
asuntoa ja korjausta suunniteltaessa, Esteettömyys parantaa asunnon turvallisuutta ja
vähentää laitoshoidon tarvetta.

◦ Itsenäisesti kotona selviytyvällä vammaisella on enemmän erilaisia asumisen vaihtoehtoja
ja omien haaveiden toteuttamisen vaihtoehtoja. Joku saattaa kaivata kukkapenkkiä ja
perunamaata, toinen haaveilee kerrostaloasumisesta ilman talven raskaita lumitöitä.
Kolmatta voi kiinnostaa puolestaan yhteisöllinen asuminen.

Kohderyhmät

◦ Kuntien vammaisneuvostot, nostamassa asiaa kuntien päättäjien tietoon ja
toimeenpanijana selvitystyölle

◦ Kymenlaakson hyvinvointialueella on tarvetta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja
vammaisten asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi ja
prosessien kehittämiseksi.

◦ Rakennusvalvonta. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennusten olevan
muunneltavaa, sosiaalisesti toimivaa ja erilaisten ihmisten tarpeita tyydyttävää.
Esteettömyys on hyvä lähtökohta toimivien asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelulle.

Kumppanit
◦ Kuntien vammaisneuvostot, rooli riippuu siitä mitä kunkin kunnan vammaisneuvosto on

valmis asian eteen tekemään.

◦ Ammattikorkeakoulun opiskelijat, rooli selvityksen tekeminen oppilastyönä toteuttaja

◦ Alueen muut vammaisjärjestöt, Kotkan VYT (vammaisten yhteisjärjestö Ry) rooli tiedon
levitys ja asian puolesta puhuminen

◦ KYMSOTE ja vuoden 2023 alussa Kymenlaakson hyvinvointialue, rooli tiedon antaja ja
vaikuttamisen kohde.

◦ Rakentajat, rakennusyhtiö tai korjausrakentajat, käyttävät hyödyksi vammaisten
näkemyksiä kohteiden toteutuksessa

Toimenpiteet
◦ Toimenpiteet riippuvaisia siitä, miten asia etenee kunnissa, osassa kuntia päästään

pidemmälle kuin toisissa

◦ Vammaisneuvostojen aktivointi asian puolelle

◦ Selvityksen aikaansaamiseen liittyvä markkinointi yleisönosastokirjoitukset, lehtijutut,
radiojutut ja maakunta TV

◦ Asian esittely vammaisneuvostoissa

◦ Materiaalin valmistelu kumppaneille ja tapaamisten sopiminen

◦ Selvityksen tai selvityksien valmistuttua tulosten markkinointi ja  jalkauttaminen toimijoille
kehittämisen pohjaksi.
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Aikataulu
◦ Ratkaisut selvityksen käynnistämisestä vammaisneuvostoista kevään 2023 aikana

◦ Asian esille nostaminen julkisuudessa vuoden 2023 alusta alkaen.

◦ Keskustelut toimijoiden ja kohteiden kanssa 2023 talven ja kevään aikana

◦ Selvityksen tekeminen, valmista vuoden 2024 kesäkuussa

◦ Markkinointi ja tiedottaminen selvityksen valmistuttua

Resurssit
◦ Rahoitus selvitykseen kunnilta jos toimeksiantajana on kunta tai vammaisneuvosto

◦ Rahoitusta voidaan hakea ELY-keskus ESR, omarahoitus kunnalta

◦ Vammaisjärjestöjen jäsenet selvityksen tekijöiden käytössä kokemusasiantuntijoina

◦ KSI:n hallituksen työpanos ja niihin liittyvät kulukorvaukset

◦ Asia itsessään on saatava ylittämään uutiskynnys, jotta markkinointikustannukset pysyvät
kohtuullisina, vaatii hyviä suhteita tiedotusvälineisiin

Seuranta
◦ Seuranta tehdään sen mukaan mihin toimenpiteisiin vaikuttamistoiminta on johtanut,

tässä muutamia mittareita seirantaan

◦ asunnon muutostöiden aikataulu muutokset

◦ tarjolla olevien esteettömien asuntojen määrä

(Sami Tervo)

Muuta esille tullutta:
Tiina Ihalaiselta (Invalidiliitto) mahdollisuus saada vammaisneuvostojen toiminnan
koulutusta.
Kotka vammaisneuvosto ottanut yhteyttä asuntoyhtiöihin ja tavannut heitä esteettömään
asumiseen liittyen.

Seuraavaan kokoukseen voisi kutsua Haminan asuntojen Kati Kolari sekä muutosjohtaja
Simo Kaksosen.

Vammaispalveluista kysytään kuinka moni hakenut esteettömyys muutostöitä ja kauan
muutokset kestänyt. Kuka tekee muutostyöt. Paljon esteettömiä asuntoja on Haminan
seudulla.

Rakennusvalvonta pitää olla mukana toiminnassa ja esteettömyyttä pitää vaatia.

Kotkan seudun invalidit ry toimistossa (Karhula, Isännänraitti) voi tehdä hakemuksen
tietokoneella ja samalla saa myös opastusta tarvittaessa.
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4 § UUSI KÄSIKIRJA: VAMMAISTEN IHMISTEN TYÖELÄMÄOSALLISUUDEN
EDISTÄMINEN

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut yhdessä yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa käsikirjan
vammaisten ihmisten työelämäosallisuuden edistämisestä. Käsikirja on tarkoitettu
työnantajille, sekä TE-toimiston, KELA:n ja vammaispalvelujen asiantuntijoille.

Ajattelimme, että vammaisneuvoston jäsenenä käsikirjamme saattaisi kiinnostaa teitä.
Vammaisneuvostoilla on tärkeä rooli vammaisten oikeuksien edistämiseksi paikallisesti, ja
kunta voi työnantajana hyödyntää käsikirjaa vammaisten ihmisten työllistämiseksi.
Vammaisneuvostot voisivat esimerkiksi käsitellä kokouksessaan, miten oma kunta voi
hyödyntää käsikirjaa työnantajana ja kutsua keskusteluun mukaan kunnan
henkilöstöpäällikön. Julkaisuun voi tutustua täältä:
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/uutiset/kasikirja-vammaisten-tyoelamaosalli/

5 § KOKOUSPAIKAT 2023

Tammi-helmikuussa tiistai 21.2.23 klo 15:30 cafe Kamu
Maaliskuun Poitsila Sotek 28.3.23 klo 16
Huhtikuu Ravimäki 25.4.23 klo 16
Toukokuu Haminan pääkirjasto 30.5.23 klo 16

6 § ESTEETTÖMYYSASIAT

Kela/sote takseja joutuu odottamaan todella kauan, jopa tunnin. Myös edellisenä päivänä
tilatut taksit eivät aina tule.

Torin wc:t on jälleen auki.

7 § HAMINAN KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT

Iloa arkeen 18.1.2023, Haminan liikuntahalli klo 9 - 11:30. Tarjolla liikuntademoja,
yhditysesittelyjä, terveyspiste, kulttuuria, kohtaamispaikat esittäytyy, kahvio. Tarjolla
ruispuolukka puuroa.

Seniorien kulttuurikahvila uudistuu, uutena nimenä on Raittiustalon kulttuurikahvila.
Tarkoitus on että kulttuurikahvila on edelleen ikäihmisille mutta myös muille kuntalaisille.
Tarkoitus on laajentaa palvelua ja tuoda paremmin esille Raittiustalon elokuva ja teatteri
palveluita/toimintaa.

Uimahallin päiväkortti yli 65-vuotiaille – kokeilu vuodelle 2023. Yli 65-vuotiaat ovat
päässeet Haminassa uimaan kerran viikossa ilmaiseksi Vanhustenhuoltorahaston
testamenttivarojen turvin. Vuosittaiset kustannukset ovat olleet noin 15.000 euroa. Uusia
testamentteja tai lahjoituksia ei ole tullut, ja rahaston varat ovat huvenneet, joten jatkossa
ilmaista uintikertaa ei voida enää tarjota. Tilalle tulee Uimahallin päiväkortti, jonka voivat
lunastaa 65 vuotta täyttäneet haminalaiset ikäihmiset. Kortti on voimassa vuoden
lunastuspäivästä, ja oikeuttaa pääsyyn uimaan ja uimahallin kuntosalille maanantaisin klo 12
– 15 ja tiistaisin – perjantaisin klo 6.30 – 15.Kortin hinta on 60 euroa, ja uudesta

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/uutiset/kasikirja-vammaisten-tyoelamaosalli/
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asiakaskortista veloitetaan 3 euroa. Kortti on henkilökohtainen ja se haetaan sähköisen
asioinnin kautta. Lisätietoa:
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/liikkuvahamina/liikuntapalvelut/liikuntako
rtit/uimahallin-paivakortti-yli-65-vuotiaille/

8 § HYTE-YHDYSPINNAT, ASIAKKAAN POLKU, TULKOTI KYMENLAAKSO. EDUSTAJAN
VALINTA

9.2.23 klo 13-16 järjestetään yhteiskehittämistyöpaja, jonka tavoitteena on tuottaa
yhdyspintakuvaus hyte-kentältä. Työpajassa on tarkoituksena miettiä esimerkki asiakkaiden
avulla asiakkaiden polkuja sekä pohtia yhdessä, mitä toimintoja asiakkaalle voi tarjota ja
miten asiakasta voi auttaa. Työpajaan kutsutaan edustajat kunnista, seurakunnista, vanhus-
ja vammaisneuvostoista, järjestöistä ja Kymsotesta.

Valitaan edustaja yhteiskehittämistyöpajaan. Ehdotetaan ja valitaan Ritva Mäkelä.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hyvää joulua kaikille toivottaa vammaisneuvoston jäsenet.

https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/liikkuvahamina/liikuntapalvelut/liikuntakortit/uimahallin-paivakortti-yli-65-vuotiaille/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/liikkuvahamina/liikuntapalvelut/liikuntakortit/uimahallin-paivakortti-yli-65-vuotiaille/

