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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

1. MUUTOKSET VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANOSSA JA KOKOUKSET
Vakiintuneen käytännön mukainen edustajien valinta vammaisneuvostoon viivästyi
kuntavaalien takia niin, että kaupunginhallitus nimesi vasta kokouksessaan
20.6.2017 vammaisneuvoston jäsenet vuosiksi 2017 – 2019. Nimetyt henkilöt
löytyvät oheisella osoitteella kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjasta
http://ktweb.kerava.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&pvm=20%
2e6%2e2017%2018%3a00
Uusi vammaisneuvosto valitsi kokouksessaan 17.8.2017 puheenjohtajaksi Aarne
Kiiskin ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Peltosen. Työvaliokuntaan valittiin
toimintaohjeen mukaisesti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kokouksen
valitsemana jäsen Tiina Alkio.
Vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2017 kuusi (6) kertaa.

2. TAPAHTUMAT
Keravan päivänä 18.6.2017 ei vammaisneuvostolla ollut omaa pöytää, mutta
joillakin yhdistyksillä oli jaossa vammaisneuvoston esitteitä.
Kansainvälisen vammaisten päivän juhlaa vietettiin Savion koululla 1.12.2017.
Juhlavieraita oli viitisenkymmentä. Juhla koettiin lämminhenkiseksi ja koskettavaksi,
erityisesti Savion koulun oppilaiden esitysten takia.
Vammaisneuvosto päätti alkaa jakaa esteettömyyspalkintoa joka toinen vuosi
keravalaiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle. Ensimmäinen
esteettömyyspalkinto luovutettiin Manu Jääskeläiselle vammaisten päivän juhlassa.
Manu Jääskeläinen on edistänyt merkittävällä tavalla esteettömyyttä ja
saavutettavuutta, laatimalla Keravan kaavoitusviranomaisille kaavalausuntoja
vammaisneuvoston puolesta jo yli kymmenen vuoden ajan.
Keski-Uudenmaan vammaismessut pidetään joka toinen vuosi. Messut
järjestetään yhteistyössä Tuusulan, Järvenpään ja Keravan vammaisneuvostojen
kanssa. Vuonna 2018 messut järjestetään Keravan vammaisneuvoston
vetovastuulla 6.10.2018 Keravalla, Keuda-talossa / Kerava-salissa.
Vammaisneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan messuja. Messuista
tiedotetaan mm. omien verkkosivujen kautta, osoite www.vammaismessut.net.

Sivuja hallinnoi Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto. Keravan vammaisneuvostolla
on päivitysoikeudet messusivuille.

3. KOULUTUS JA SEMINAARIT
Toimintakauden aikana ei osallistuttu maksullisiin koulutuksiin. Järjestöjen ja
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (Vane) järjestämiin
tilaisuuksiin vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat omatoimisesti.

4. VAMMAISPOLITIIKKA
Vuonna 2016 laadittu Keravan kaupungin vammaispoliittinen ohjelma (Vampo)
vuosille 2017 -2022 hyväksyttiin alkuvuodesta sekä kaupunginhallituksessa että
kaupunginvaltuustossa. Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata Vampon
toteutumista.
Joulukuussa vammaisneuvosto lähetti Seurantaraportin 2017 toimialoille, joiden
tehtävänä on kirjata seurantaraporttiin Vampon toteutuminen vuonna 2017.
Valtioneuvosto on asettanut Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan
(VANE). Se on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen
mukainen valtiollinen koordinaatioelin. Sen tehtävänä on helpottaa yleissopimuksen
kansallista täytäntöönpanoa.

5. KERAVAN KAUPUGIN VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN
MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN TOIMINTATAVAN MUUTOS
Alkusyksystä alkoi kantautua eri tahoilta tietoa, että vammaisten kuljetuspalveluiden
järjestely on muuttumassa ja huhuttiin Keravan olevan menossa Helsinki-vetoiseen
yhteishankintaan mukaan. Koska Keravan vammaisneuvostossa ei asiasta ollut
mitään tietoa ja seuraavaan kokoukseen oli pitkä aika, niin puheenjohtaja (A Kiiski)
teki johtaja Raija Hietikolle asiasta selvityspyynnön 13.9.2017. Johtaja Raija
Hietikko vastasi selvityspyyntöön 22.9.2017 ja lupasi seuraavassa kokouksessa
lisää tietoa asiasta.
Muutoksen taustalla on liikennepalvelulain muuttuminen 1.7.2018.
Keravan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 26.10.2017 osallistua
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden
yhteishankinnan valmisteluun yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan
kuntien kanssa.
Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut järjesti kaikille avoimen
yhteishankinnan suunnitteluun liittyvän asiakasosallisuustilaisuuden Viertolassa
14.11.2017. Tilaisuudessa lähinnä esiteltiin Helsingin Matkapalvelun toimintaa.
Varsinaista vammaisten osallistamista matkapalveluiden uudelleenjärjestelyyn ja
sen eri vaihtoehtojen selvittämiseen ei ole tapahtunut.
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Yhteishankinnan valmistelu etenee ja asian tiimoilta tuotanee jotain sotelautakunnan käsittelyyn tammi-helmikuulla 2018.
Useiden Uudenmaan vammaisjärjestöjen allekirjoittama kannanotto koskien
vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden kilpailuttamista Uudellamaalla, on
toimitettu alueen Sosiaali- ja terveyslautakunnille ja vammaisneuvostoille.
Keravan vammaisneuvosto päätti 25.10.2017 lähettää asiasta huolenilmaisun
Keravan kaupungin päättäjille ja keskeisille viranhaltijoille. Keskeisenä sisältönä
epävarmuus keravalaisten vammaisten hyvien kuljetuspalveluiden jatkosta ja
toivomus muidenkin vaihtoehtojen kuin valmistelussa olevan yhteishankinnan
selvittäminen sekä vammaisten aito osallistaminen jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa.

6. UUDENMAAN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS / Vammaisten palvelut
Suunnittelua on jatkettu valmistelu- ja alatyöryhmissä. Keravalaisia viranhaltijoita on
mukana monissa työryhmissä. Alatyöryhmissä on myös vammaisneuvostojen
jäseniä. Keravan vammaisneuvoston varajäsen Nina Korventaival on mukana
Vaativan tason alatyöryhmässä.
Vammaisneuvoston kokouksissa on pidetty Sote Uusimaa / Vammaispalvelut –
tilannekatsauksia Keravan sote-toimialan toimesta.
Vammaisten palvelut valmisteluryhmän loppuraportti valmistunee vuoden 2017
loppuun mennessä.
Uudellamaalla on annettu Vammaisfoorumin tehtäväksi koota väliaikainen
maakunnallinen vammaisneuvosto. Valintakokouksessa 27.11.2017 valittiin
väliaikaiseen vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjen asettamista ehdokkaista
kaksitoista jäsentä. Yksi heistä on Keravan vammaisneuvoston jäsen Tiina Alkio.
Hänet asetti ehdokkaasi Suomen Autismiyhdistys. Kokouksen koollekutsumisessa
ilmenneiden ja ehkä muidenkin puutteiden takia kokouspöytäkirjaa ei ole
allekirjoitettu.
Espoon, Porvoon ja Sipoon vammaisneuvostojen puheenjohtajat ovat lähteneet
kokoamaan sellaista väliaikaista maakunnallista vammaisneuvostoa, missä olisi
edustaja kaikkien kuntien vammaisneuvostoista. Tämä malli olisi
Maakuntalakiluonnoksen mukainen. Hanke on edennyt suotuisasti. Joillakin
kunnilla ei ole vielä kokousaikataulusyistä valittuna ehdokkaita. Keravan
vammaisneuvoston valitsemat ehdokkaat ovat: varsinainen jäsen Tiina Alkio ja
varajäsen Kirsi Peltonen.

7. ALOITTEET, LAUSUNNOT, KANNANOTOT, SELVITYSPYYNNÖT
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Manu Jääskeläinen on tehnyt kaavalausuntoja vuosien kokemuksella edelleen.
Vammaisneuvosto valitsi ryhmän etsimään Manun ansiokkaalle työlle jatkajaa.
Mittavin lausunto vuonna 2017 laadittiin ryhmätyönä. Vammaisneuvostolta
pyydettiin lausuntoa Kauppalantalon saneeraussuunnitelmista. Tehtävä oli
mielenkiintoinen, oviakin siirreltiin esteettömyyden ja saavutettavuuden
parantamiseksi. Tällaisia lausuntopyyntöjä soisi tulevan enemmänkin. Jo
suunnitteluvaiheessa vammaisten kokemusasiantuntemusta hyödyntäen saatetaan
ehkäistä kalliita jälkikäteen tehtäviä korjauksia.
Kokouksessa 7.2.2017 vammaisneuvosto päätti pyytää sote-palveluiden toimialalta
selvitystä kehitysvammaisten asumispalveluiden hankinnan toteutumisesta
Keravalla. Vastuualuejohtaja Raija Hietikko antoi vammaisneuvostoa tyydyttävän
selvityksen 9.5.2017.
Puheenjohtaja (A Kiiski) teki johtaja Raija Hietikolle selvityspyynnön 13.9.2017
kuljetuspalveluiden uudelleenjärjestelyyn liittyvien huhujen takia. Johtaja Raija
Hietikko vastasi selvityspyyntöön 22.9.2017 ja lupasi seuraavassa kokouksessa
lisää tietoa asiasta. Ks. kohta 5.
Keravan vammaisneuvosto päätti 25.10.2017 lähettää huolenilmaisunsa Keravan
kaupungin päättäjille ja keskeisille viranhaltijoille suunnitelmista mennä mukaan
kuljetuspalveluiden yhteishankintaan useiden Uudenmaan kuntien kanssa.
Järjestelyssä Helsingin kaupunki toimisi järjestelmävastuullisena toimijana. Ks.
kohta 5.
Kehittämiskoordinaattori Emmi Malin kävi vammaisneuvoston kokouksessa
25.10.2017 esittelemässä uusimistyön alla olevaa Keravan kaupungin strategiaa.
Vammaisneuvosto esitti omalta osaltaan huomioitavaksi mm. että Keravan
kaupunki toimisi esteettömän ympäristön, liikkumisen ja rakentamisen
edistämiseksi ja että heikoimmista huolta pitämisen tulisi näkyä strategiassa
paremmin.

8. TALOUS JA YHTEISTYÖ
Kaupunginhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle myönnetään toimintaansa varten vuosittainen määräraha.
Aikaisempina vuosina ei ole tehty talousarviota, vaan määrärahaa on myönnetty
ilmeisesti edellisen vuoden määrärahan perusteella. Vuosittaisissa tarpeissa on
eroa ja siksi on tarpeen tehdä huolellisesti toimintasuunnitelma ja sen pohjalta
talousarvio. On selvitettävä määrärahaan liittyvän päätöksenteon rakenne ja
aikataulu. Jokin meni kertomusvuonna pieleen, kun määrärahaa myönnettiin vain
kokouspalkkioiden verran.
Vammaisneuvoston tehtävänä on vammaisten etujen ja oikeuksien varmistaminen.
Siis sen, että vammaiset saavat sen mikä heille kuuluu. Tähän pääseminen
edellyttää hyvää yhteistyötä vammaisten, järjestöjen, viranhaltijoiden ja päättäjien
kesken. Tiedon täytyy kulkea molempiin suuntiin.
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Kertomusvuonna päästiin hyvään yhteistyöhön kaupungin viestinnän ja Savion
koulun henkilöstön ja koululaisten kanssa vammaisten päivän juhlan tiimoilta.
Vammaisneuvoston ja paikallisten vammaisjärjestöjen yhteyksissä ja yhteistyössä
on kehitettävää. Koko Uudenmaan alueen 2000 vammaisjärjestöä ollaan
kokoamassa Kumaja-verkostoksi. Työ on vasta aluillaan.
Tuusulan vammaisneuvoston kutsusta pidettiin Keski-Uudenmaan
vammaisneuvostojen yhteistapaaminen Tuusulassa 2.10.2017. Tapaamisessa
Keravan vammaisneuvostoa edustivat puheenjohtaja Aarne Kiiski ja
varapuheenjohtaja Kirsi Peltonen. Keskusteltiin mm. kuljetuspalveluiden
järjestämisestä, vammaismessuista ja vammaispalveluista yleensä. Todettiin, että
kokoonnutaan jatkossa tarpeen mukaan.
Osallistumispyyntöjä kannanottoihin, kansalaisaloitteisiin, kyselyihin yms. tulee
ajoittain. Jotkut on tarkoitettu henkilökohtaisesti vastattavaksi ja toisiin
osallistumiseen tarvitaan vammaisneuvoston päätös.

9. TIEDOTUS
Keravan vammaisneuvoston tunnettuus ja näkyvyys on edelleen heikko.
Vammaisten henkilöiden tavoittaminen on hyvin tärkeää, mutta vaikeaa. Tähän on
panostettava.
Vammaisneuvosto nimesi työryhmän kehittämään viestintää ja tiedottamista.
Vammaisneuvostolle laadittiin alustava viestintäsuunnitelma. Siinä todetaan
vammaisneuvoston omien kotisivujen hankkimisen olevan tärkein tiedotuksen tilaa
kohentava tekijä.
Vammaisneuvoston kaikille jäsenille järjestettiin @kerava.fi -loppuiset
sähköpostiosoitteet. Luvattua ohjeistusta ei ole vielä saatu.
Vammaisneuvoston esite päivitettiin.
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Keravan vammaisneuvosto
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