Rovaniemen kaupungin
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2016

Aika:

Keskiviikko 7.12.2016 klo 13:00

Paikka:

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 7

Osallistujat
Jarno Saapunki, pj
Minna Muukkonen, varapj.
Pertti Ollonen
Hannele Burtsov
Iiris Hiukka
Matti Väliahdet
Maarit Simoska, kaupunginhallitus
Sirpa Somby, koulutus ltk
Reino Rissanen, vapaa-ajan ltk
Maija Tervo, palveluesimies, perusturvapalvelut
Seija Säkkinen, logistiikka-asiantuntija, kuljetuspäällikkö
Markus Hemmilä, perusturvan toimialajohtaja
Mestari Johanna, toimistosihteeri, perusturvapalvelut, sihteeri
Poissa

Esityslista

Hilpi Ahola, perusturvaltk
Taina Torvela, tekn.ltk
Tuomas Notko, nuorisovaltuusto

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.09.

2.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.

3.

Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listauksen mukaisena.

4.

Pöytäkirjan tarkastajan ja varatarkastajan valinta
Valittiin Hannele Burtsov ja varalle Iiris Hiukka

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.

6.

Keskustelua henkilökohtaiseen apuun liittyen
Vammaisneuvosto jäsenet ja perusturvan toimialajohtaja Markus
Hemmilä, perusturvapalveluiden palvelu esimies Maija Tervo
keskustelivat henkilökohtaisen apuun liittyvistä asioista.
Hemmilä poistui klo: 13:37.

7.

Matkapalvelukeskus
Kuljetuspäällikkö Seija Säkkinen esitteli matkapalvelukeskuksen
kuljetusten kilpailuttamisesta seuraavaa:
Vuoden 2015 kustannukset
-Sopimuksen mukaiset kuljetuskustannukset v.2015 olivat
1 970 800€.
-Matkojen välitysohjelmakustannukset 3153,97€.
-Uusi hankinnan sopimuskausi alkaa 1.1.2017 koskien
ryhmäkuljetuksia ja puitejärjestelyä ja on voimassa toistaiseksi.
-Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain
perusteella järjestettävät kuljetukset ja ryhmäkuljetukset
päiväpalveluihin sekä mahdolliset tilaajan erikseen määräämät
henkilö- ja tavarakuljetukset. Palvelun tarkoituksena on tuottaa
puuttuvan joukkoliikenteen kaltaista kuljetuspalvelua.
-Jokainen auto velvoitettu hankkimaan ajonvälityspäätteet joista
kuljettajat näkevät vapaana olevia keikkoja ja mihin alueelle
keikat sijoittuvat. Sanktioidaan tulevaan sopimuksen aikana jos
kuljettajat tekevät hylkäyksiä ollessaan vapaana.
-Kylien asiointi ja Palvelulinjaliikenne aikataulut muuttuvat.
Nykyinen kylien asiointi- ja palvelulinjaliikenne, jonka Rovaniemen
kaupungin Yhdyskuntatekniikka on tilannut lopetetaan liian
vähäisen käytön vuoksi. Matkapalvelukeskus suunnittelee uudet
reitit, jotka korvaavat lopetettavat reitit. Ne ajetaan
pääsääntöisesti ryhmäkuljetusautoilla työpäivinä keskipäiväaikaan.
Reittien suunnat ja kulkureitit eivät muutu. Reitteihin yhdistetään
muitakin Matkapalvelukeskuksen kautta tilattavia kyytejä. Reitit
ovat joukkoliikennettä ja ajetaan vain, jos niihin tulee ennakkoon
kuljetustilauksia. Tilaukset tehdään Matkapalvelukeskuksesta ja
nämä asiointi- ja palvelulinjakuljetukset ovat kaikkien asiakkaiden

käytettävissä 1.1.2017 alkaen ja julkaistaan Rovaniemen
kaupungin nettisivuilla ja lehdissä.
Seija Säkkinen poistui klo: 14:48.
8.

Vammaisneuvoston lausunnot
-Lausunnot koskien yhdenvertaisuutta Rovaniemen kaupungin
perusturvapalvelujen toimialan palveluissa ja toiminnoissa sekä
liikuntapoliittista ohjelmaa 2020 ovat lähteneet eteenpäin ja
käsitellään perusturvalautakunnassa 14.12.16 ja
kaupunginhallituksessa tammikuussa 2017.

9.

Budjetti vuodelle 2017
Rovaniemen vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2017 on 6632€.

10.

Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus:
YK:n vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä seminaari 2.2.2017 klo: 9:30 – 16:15
Oulu, Hotelli Scandic kokoustila Vaunumaakari
Vammaisneuvosto päättää osallistua seminaariin. Nimettiin Minna
Muukkonen pitämään puheenvuoron seminaarissa.
Seminaariin osallistuvat ilmoittautuvat sihteerille, joka hoitaa
keskitetysti ilmoittautumisen. Seminaariin osallistuville
kustannetaan matkakustannukset vammaisneuvoston
määrärahoista.

11.

Muut asiat
Pohdittavaksi miten vammaisneuvoston pöytäkirjat yms saisi
nykyistä paremmin esille.
Todettiin, että tulevan uimahallin suunnitteluvaiheessa ja
toteutuksessa sekä liikennejärjestelyissä olisi hyvä tulla kuulluksi
myös erityisryhmien tarpeiden osalta ja asia otetaan esille omana
pykälänä vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa.

12.

Kokousaikataulut vuodelle 2017
Seuraava kokous pidetään ke 8.2.17 klo 13

13.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15:06

Jarno Saapunki
Puheenjohtaja

Hannele Burtsov
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja tiedoksi:
- kaupunginhallitus (2), perusturvalautakunta, koulutuslautakunta,
vapaa-ajanlautakunta, tekninen lautakunta
- Rovakan hallitus/Jarno Saapunki, Hannele Burtsov

