Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 18.4.2016 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Sote‐keskuksen 2.krs kokoushuone, Välskärintie 1, 28450 Vanha‐Ulvila
Pöytäkirja 3/2016
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Todetaan läsnäolijat
Läsnä Saini Lepistö, tulkki Sari Asikainen, Mervi Talvitie, Tino Grönstrand, Eila Tuulinen,
Päivikki Laine‐Santanen, Tuija Kallio, Ulvilan invalidien pj Ari Lehtinen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tino Grönstrand
3§ Keskustellaan toisten vammaisjärjestöjen edustajien kanssa jos tulee kokoukseen.
Ajatuksia nykytilanteesta: Väestö vanhenee, yli 75‐vuotiaat putoamassa yhteiskunnan
ulkopuolelle jos/kun palvelut poistuvat heiltä. Miten saadaan pirstaloituneet
vammaisjärjestöt puhaltamaan yhteen hiileen ja ehkä sulautumaan toisiinsa, vain tällöin
saadaan riittävästi voimaa ajaa asioita eteenpäin.
4§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.
5§. Vammaisten pysäkki Ulvilan Santran parkkipaikalle
Santran parkkipaikka aina täynnä, vammaiset joutuvat jättämään auton kauemmas. Saini
laittaa asian eteenpääin
6§. Saapuneet kirjeet:
‐ Joukkoliikenteen keskustelutilaisuus torstaina 26.5.2016 klo 10 Teknisessä
palvelukeskuksessa, Porissa. Saini menee.
‐ STM uutinen 12.5.2016, Ministeri Rehula: YK:n vammaisyleissopimuksen
ratifiointi tärkeä edistysaskel (Tiedoksi kunnallisille vammaisjärjestöille). Suomi
ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen
valinnaisen pöytäkirjan 11. Toukokuuta. Ne tulevat voimaan 10.6.2016.
‐ EU vammaisten asialla: Julkisen sektorin sivustojen ja sovellusten
saavutettavuutta parannetaan (Bryssel 3.5.2016). Euroopan parlamentin, neuvoston
ja komission neuvottelijat pääsivät sopimukseen EU:n laajuisista säännöistä, joilla
parannetaan julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta
erityisesti näkö‐ ja kuulovammaisille.
‐ Hallitus hyväksyi tasa‐arvo‐ohjelman vuosille 2016‐2019. (STM 4.5.2015) Tasa‐
arvo‐ohjelman toimilla hallitus haluaa mm. ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja
lähisuhdeväkivaltaa sekä pienentää miesten hyvinvointieroja. Lisäksi hallitus arvioi
hankkeidensa sukupuolivaikutuksia.
‐ Järjestöpolitiikka: Kalle Könkkölä selvittää vaihtoehtoja vammaispalveluiden
säästöiksi. (12.5.2016) STM on asettanut Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kelle
Könkkölän selvittämään tapoja toteuttaa vammaispalveluihin kohdistuvia säästöjä.
Lähtökohtana on taata vammaisille henkilöille myös tulevaisuudessa riittävät palvelut.
Vammaislainsäädännön uudistamisen II‐vaiheen käynnistämistilaisuus, 14.4.2016
Helsinki, Säätytalo. STM:n keskeinen periaate oli kuulla järjestöjä vammaislainsäädännön

uudistamistyössä. Osa Valas‐työryhmän ajatuksista otetaan mukaan tähän nyt valmisteilla
olevaan lakiin. Ministeriön mielestä säästöjä saadaan yhdistämällä ja yhtenäistämällä
vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki ja näin poistamalla päällekkäisyyksiä ja
vähentämällä hallintoa. Tavoitteena on uudistaa lakia laajasti ja esim. perata
henkilökohtainen apu ihan kokonaan. Muita kohteita ovat mm. liikkumista tukevat palvelut,
75 vuoden ikäraja kuljetuspalveluihin ja asumispalvelut.
‐ Kunnalliset vammaisneuvostoedustajat: Linkki yhdenvertaisuusvaltuutetun
kyselyyn vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksista.
‐ SOTE‐uudistus ja vammaispalvelut (THL:n tilaisuus 26.4.2016 Helsingissä, muistio).
Uudistuksen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten kasvun
hillitseminen. Uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja
vertikaalisella integraatiolla ja vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tavoitteena on
vähentää kestävyysvajetta, saada aikaan 3 mrd kustannussäästöt sekä kaikille
yhdenvertaiset sosiaali‐ ja terveyspalvelut. Sote‐laki erottaa toisistaan palveluiden
järjestämisen ja tuottamisen. Tässä mallissa palvelut järjestää maakunta ja ne tuottaa
julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija.
‐ Kulttuurikeskus Sofia: Käytännön infoa Sosiaali‐ ja terveysalan järjestöille ja
yhdistyksille. Kutsumme järjestönne kokoontumaan Sofiassa. Samalla on
mahdollisuus tutustua otrodoksisuuteen ekumeenisessa hengessä. Helsingin retkellä
täällä on mahdollista majoittuakin.
7§. Muut asiat:
Ei muita asioita
8§. Seuraava kokous
7.9.2016 klo 14:00, sama paikka
9§. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Tino Grönstrand päätti kokouksen klo 15:30.

Puheenjohtaja:
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