PÖYTÄKIRJA

Kokous

Vammaisneuvoston kokous 3/2018

Aika, paikka

Keskiviikko 18.4.2018 kello 18.00-20.43
Imatran kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski, h 138

Osallistujat

Heikki Luukkanen, puheenjohtaja
Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja, poissa
Päivi Marttila, hyvinvointilautakunnan edustaja, varajäsen
Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry.
Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry.
Eeva Kykkänen, Imatran Kuulo ry., poissa
Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho, poissa
Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.
Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry.
Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry.
Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry.
Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry.
Marketta Paananen, Ruokolahden kunta
Josefina Nissilä, Rautjärven kunta
Leena Luukka, erityisasiantuntija,
Vammaispalvelut/Eksote
Sirkku Sarlomo, Imatran kaupunki, konsernipalvelut,
sihteeri
Päivi Pekkanen, Imatran kaupunki, § 21
Harri Valtasola, Imatran kaupunki, § 22
Minna Rovio ja Leila Riihinen, Imatran kaupunki, § 23

Liitteet

21 ja 22 pykäliin liittyvät diaesitykset

Jakelu

vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi
§ 18 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan
kokouksen osallistujat.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi
läsnäolijat.
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§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.
§ 20 Edellisen kokouksen pöytäkirjan
hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään 12.3.2018 pidetyn kokouksen
pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 21 Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys
Imatran seudun edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2010.
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden
toteutumista ei ole seurattu systemaattisesti ja
toisaalta uusia toimenpidetarpeita on syntynyt.
Edellisen suunnitelman valmistumisen jälkeen alueen
kuntien liikenneturvallisuusryhmien toiminta on saatu
aktiiviseksi. Nyt käynnistyvässä työssä on tavoitteena
laatia Imatran seudun alueelle toteuttamismahdollisuuksiltaan realistinen ja sopivasti toimintaa
ohjaava suunnitelma liikenneturvallisuuden
parantamiseksi.
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää
ne painotukset ja keinot, joilla seudun
liikenneonnettomuuksien määrä saadaan tavoitteiden
mukaiseen laskuun. Liikennekuolemien ja
loukkaantumisten määrän vähentämisen ohella on
tärkeää parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta,
joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.
Tässä työssä, kuntien liikenneturvallisuusryhmien
valmistelun pohjalta, keskiöön on nostettu
kouluikäisten liikenneturvallisuus. Suunnittelun
painopiste ei kuitenkaan sulje pois muiden ikä- ja
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liikkujaryhmien tärkeyttä ja osuutta suunnitelmatyössä.
Päättäjien sitouttaminen liikenneturvallisuustyöhön on
erityisen tärkeää, jotta ymmärretään siihen käytettyjen
resurssien tarpeellisuus. Yksi tärkeä osa suunnitelman
laatimista on nykytila-analyysi, jonka tärkeä osa on
asukkaille, koululaisille, hallintokunnille ja päättäjille
suunnatut liikenneturvallisuuskyselyt.
Kaupungininsinööri Päivi Pekkanen esitteli asiaa
kokouksessa. Diaesitys on pöytäkirjan liitteenä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja kannustetaan
vammaisneuvoston jäseniä vastaamaan kyselyyn.
§ 22 Imatran kaupungin avustussäännön luonnos
Elämänlaatupalveluiden päällikkö Harri Valtasola
esitteli asiaa kokouksessa. Diaesitys on pöytäkirjan
liitteenä.
Esitys: Vammaisneuvosto ottaa kantaa
avustussäännön luonnokseen esittelyn pohjalta.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti esittää
avustussäännön kriteereihin lisättäväksi:
-

tiloja järjestöille harrastustoimintaan
vertaistoiminta mukaan, toimijat ovat usein
yksityishenkilöitä.

§ 23 Imatran kaupungin perusopetuksen
kieliohjelma ja erityisopetuksen tulevaisuus
Kieliohjelmassa käydään läpi mm. eri vaihtoehtoja,
miten kielten opetus hoidetaan tulevaisuudessa ja,
missä vaiheessa kielen opetus aloitetaan.
Erityisopetuksen tulevaisuus -kehittämissuunnitelmassa esitellään henkilöstölle ja huoltajille
tehtyjä kyselyjä sekä niiden tuloksia. Asian esittelyssä
esitetään malli, johon suuntaan erityisopetusta
kehitetään, miten resurssit voidaan jakaa eri tavoin ja
siten, että tuki oppilaille saadaan mahdollisimman
varhain.
Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio ja vt.
apulaisrehtori Leila Riihinen esittelivät asiaa
kokouksessa. Vammaisneuvoston lausunto pyydetään
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8.5.2018 mennessä.
Esitys: Vammaisneuvosto ottaa kantaa suunnitelmiin
kuullun esittelyn pohjalta.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti, että puheenjohtaja
ja sihteeri valmistelevat keskustelun pohjalta
lausunnon ja välittävät sen kommenteille
vammaisneuvoston jäsenille.
§ 24 Eksoten Vammaispalvelujen ajankohtaiskatsaus
Eksoten kiireettömien kuljetuspalvelujen hankinta
Kiireettömien kuljetuspalvelujen kilpailutus
-

Hankintayksikkönä Etelä-Karjalan sosiaali-ja
terveyspiiri (Eksote).
Kilpailutuksen tavoitteena ovat saavutettavat,
laadukkaat, turvalliset ja asiakkaiden erityiset
tarpeet huomioon ottavat palvelut.
Hankintalaki edellyttää kilpailuttamaan julkiset
hankinnat.

Kilpailutus koskee
-

-

Asiakkaan tilaamia vammaispalvelulain (VPL
1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja
sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaisia
kuljetuksia.
Koululaisten kuljetuksia vammaisten lasten aamu-,
iltapäivä- ja loma-ajan toimintaan.
Hammashuollon kuljetuksia.
Vanhusten saunakuljetuksia.
Päivä- ja työtoiminnan kuljetuksia.
Joitain yksittäisiä tavarakuljetuksia.

Kiireettömien kuljetuspalvelujen kilpailutus
-

-

Vastuuhenkilönä logistiikkapäällikkö Henna
Granqvist.
Hankinta-asiakirjat on valmisteltu yhdessä
kuljetuspalveluja käyttävien yksiköiden kanssa.
Vammaisneuvostojen jäsenille ja asiakkaille
järjestettiin kuulemistilaisuus 30.10.2017.
Palautetta oli mahdollisuus antaa myös tilaisuuden
jälkeen.
Kuljettajille järjestettiin oma vastaava tilaisuus
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-

kesällä.
Eksoten hallitus hyväksyi tarjouspyynnön
22.11.2017.
Hankintamenettelynä on dynaaminen
hankintajärjestelmä. Menettely on kaksivaiheinen:
osallistumispyyntövaihe ja tarjouspyyntövaihe.
Järjestelmään hyväksytyt tarjoajat ovat tehneet
tarjoukset. Tarjoukset tarkastetaan ja sen jälkeen
tehdään hankintapäätös.

Kuljetusten välitys keskitetään
-

-

-

Kaikki kuljetukset on tarkoitus välittää autoilijoille
(kilpailutetun) taksinvälityskeskuksen kautta.
Tilausten keskittäminen mahdollistaa asiakkaalle
tilauksen ilman erillistä tilausmaksua (24/7). Tällä
hetkellä asiakas on joko tilannut palvelun suoraan
autoilijalta tai maksullisesta tilausvälityspalvelusta
(kustannus on korvattu hakemuksesta). Tilaukset
voi tehdä jatkossa myös tekstiviestillä.
Järjestelyllä pyritään takaamaan osaltaan
hankintasopimuksen ehtojen noudattaminen.
Taksiliikenne on vapautumassa 1.7.2018. Lain
voimaantulon jälkeen niissä kuljetuksissa, joita ei
ole kilpailutettu, tai joiden sopimukset eivät ole
ajantasaisia, hinnat / palvelutaso voivat suurestikin
muuttua. Yritykset saavat jatkossa vapaasti
hinnoitella palvelunsa.
Kuntaliitto on kehottanut kuntia huomioimaan
taksiliikenteen vapautumisen ko. palveluissa
(Kuntaliiton ohje 5.2.2018).

Etenemisvaihe
-

-

Aikataulu tarkentuu lähiviikkojen aikana.
Jokaiselle palveluja käyttävälle asiakkaalle
lähetetään kirjeitse toimintaohjeet ja ne
tallennetaan Eksoten verkkosivuille hyvissä ajoin
ennen käyttöönottoa.
Vammaisneuvostoja tiedotetaan aikataulusta.
Asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan
käyttöönotossa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin.
§ 25 Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen
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Imatran vammaispoliittinen ohjelma on laadittu
edelliselle valtuustokaudelle ja päättymään vuoden
2016 lopussa. Useat kunnat ovat laatineet itselleen
vammaispoliittisen ohjelman. Vammaispoliittinen
ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena
suunnannäyttäjänä ja sitouttaa eri osapuolia
vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen
kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös
kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle. (Lähde:
Vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunta/VANE, www.vane.to ).
Vammaisneuvoston vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan on kirjattu vammaispoliittisen ohjelman
päivittäminen.
Vammaisneuvoston kokouksessa 12.3.2018
vammaisneuvosto päätti perustaa työryhmän
valmistelemaan vammaispoliittisen ohjelman
päivityksen aikataulullisesti niin, että ohjelma
valmistuu päätöksentekoon syksyllä 2018. Työryhmä
tuo asioita vammaisneuvoston käsittelyyn sitä mukaa,
kun joku asia on saatu tehtyä. Työryhmään nimettiin
seuraavat henkilöt: Heikki Luukkanen (työryhmän
puheenjohtaja), Auli Gröhn, Matti Saarela, Ari Savisto,
Marketta Paananen, Leena Luukka ja Sirkku Sarlomo
(työryhmän sihteeri).
Lisäksi vammaisneuvosto päätti, että seuraavassa
kokouksessa käydään keskustelu vammaispoliittisen
ohjelman uudistamisesta. Seuraavaan kokoukseen
vammaisneuvoston jäsenet käyvät nykyisen ohjelman
läpi ja pohtivat, mitä nykyisestä ohjelmasta puuttuu.
Ruokolahden ja Rautjärven edustajat pohtivat lisäksi,
onko Ruokolahdella tai Rautjärvellä erityistarpeita
vammaispoliittiseen ohjelmaan?
Esitys: Työryhmän työtä varten kootaan nykyisen
ohjelman puutteet sekä Ruokolahden ja Rautjärven
kuntien erityistarpeet vammaispoliittisen ohjelman
päivitykseen. Sovitaan työryhmän kokousaika.
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Päätös: Sovittiin työryhmän kokousajaksi 16.5.2018
kello 15.30, Imatran kaupungintalo, kokoustila
Imatrankoski, h 380.
§ 26 Imatrankosken esiintymislavan esteettömyys
Imatra-päivänä v. 2018
Imatran Seudun Kehitysvammaisten tuki ry:n palaute
Imatrankosken esiintymislavan esteettömyydestä
Imatra-päivänä 2017:
Kehitysvammaisten musiikkipiiri Hurja Joukko on joka
vuosi esiintynyt Imatra-päivässä. Järjestäjille oli
kerrottu, että esiintymislavalle tarvitaan ramppi, jotta
pyörätuolissa olevat Hurjan Joukon jäsenet pääsevät
lavalle. Ramppia ei rakennettu eikä luvattuja nostajia
ollut paikalla. Pyörätuolissa olleet Hurjan joukon
jäsenet joutuivat jäämään pois esityksestä. Tästä moni
esiintyjä ja läheinen pahoitti mielensä. Hurja Joukko
esiintyy myös v. 2018 Imatra-päivänä.
Esitys: Vammaisneuvosto tekee esityksen, että
Koskenpartaan esiintymislava rakennetaan
esteettömäksi.
Päätös: Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n teknisen
isännöitsijän kanssa on sovittu, että Koskenpartaan
esiintymislavaa varten rakennetaan siirrettävä luiska.
§ 27 Muut asiat
Kaupungintalolla asioinnin esteettömyys
Puheenjohtaja on käynyt neuvotteluja kaupungintalon
asioinnin esteettömyydestä. Kaupungintalon
ylätasanteen remontin aikana turvataan asioinnin
esteettömyys ja remontin jälkeen asiointi
kaupungintalolla on esteetöntä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
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Päätös: Merkittiin.
§ 28 Seuraava kokous
Esitys: Vammaisneuvosto tekee esteettömyyskatselmuksen Imatran satamaan ja Imatran kylpylälle
ja pitää samassa yhteydessä kokouksen.
Päätös: Päätettiin, että katselmus ja kokous pidetään
22.5.2018 kello 12.00 alkaen.
§ 29 Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.43.

IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Heikki Luukkanen
puheenjohtaja

Sirkku Sarlomo
sihteeri
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