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Tid  Tisdag 10.10.2017 kl. 16.30 – 19.02 
Plats  Social- och hälsovårdsservicen, Vöråkabinettet, Krutkällarvägen 4 
Ordförande  Anne Salovaara-Kero 
 
 
 
 
DELTAGARE 
 

Anne Salovaara-Kero ordförande  
Kurt Jäntti ordinarie ledamot 
Nils-Johan Englund ordinarie ledamot   
Pi Sundell ordinarie ledamot    
Leena Tulimaa ordinarie ledamot   
Oili Airaksinen-Rajala ordinarie ledamot  
Päivi Moisio ordinarie ledamot 
 
Marjo Luomanen ordinarie ledamot 
Ritva Hagelberg ordinarie ledamot 
Jukka Heiskanen ordinarie ledamot 
Teijo Gunell ordinarie ledamot 
 
Ersättare utan mötesarvode: Arvo Isomäki 
 
Tiina Mäki föredragande/sekreterare 
 
 
Förhindrade: Seppo Korpi och Outi Tuomi-Saarikoski ordinarie ledamot 
 
 
 
 
 
  Anne Salovaara-Kero     Tiina Mäki   
Underskrifter Ordförande                              Sekreterare 

PROTOKOLL- Plats och tid:  Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa 
JUSTERING 
 

Som protokoll- 

justerare valdes     Marjo Luomanen    Kurt Jäntti  

PROTOKOLLET 

OMFATTAR Paragrafer 16-24 Sammanlagt    Sidor  

PROTOKOLLET Plats och tid:  Korsholmsesplanaden 44, Stadens webbplats 
FINNS TILL  

PÅSEENDE 
Bestyrks  Tiina Mäki 
Utdragets riktighet bestyrks               Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning finns som bilaga. 
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Tid  Tisdag 10.10.2017 kl. 16.30 – 19.02 

Plats  Social- och hälsovårdsservicen, Vöråkabinettet, Krutkällarvägen 4 
Ordförande  Anne Salovaara-Kero 
 

 
Ärenden Sida 
 
Sammanträdets laglighet 
 Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
 
Protokolljusterare 
 Marjo Luomanen och Kurt Jäntti 
 
 
Föredragningslista 
 

16 § Handikapprådet i Vasa 1.6.2017 

17 § Uppföljningen av verksamhetsplanen för handikapprådet samt handikapp- och 

tillgänglighetsombudet år 2017  

18 § Utförda tillgänglighetskartläggningar 

19 § Handikapp- och tillgänglighetsombudet 

20 § Förnyande av färdtjänsten i Vasa stad 

21 § Givna tillgänglighetsutlåtanden  

22 § Internationella dagen för mänskliga rättigheter 

23 § Meddelandeärenden 

24 § Eventuella andra ärenden 
 
Anvisningar för rättelseyrkande 
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16 § Handikapprådet i Vasa 1.6.2017 

Harå 9.5.2016 § 9, ST 14.8.2017 § 330, ST 28.8.2017 § 347 ST 2.10.2017 §  

Enligt den nya kommunallagen blir handikappråden lagstiftade fr.o.m. 1.6.2017. Invånare från Lill-
kyroområdet bör väljas till det nya handikapprådet (Lillkyro områdesnämnd 20.10.2016).  

 
Det pågående året är ett verksamhetsår med två handikappråd. I Vasa har handikapprådet funge-
rat redan från år 1988, så den nya kommunallagen förorsakar inga betydande förändringar i verk-
samhetsåret. Det nya handikapprådet väljs och inleder sin verksamhetsperiod fr.o.m. 1.6.2017. 
 
Handikapprådet i Vasa stad är ett samarbetsorgan mellan medlemmar från stadens olika nämnder 
samt organisationer för långtidssjuka personer eller personer med funktionsnedsättningar och de-
ras anhöriga.  
 
Stadsstyrelsen har under sitt möte 24.4.2017 § 178 godkänt en ny uppdaterad verksamhetsstadga 
för Rådet för personer med funktionsnedsättning som beaktar stadens nya instruktion (ST 
20.2.2017 § 16). I samband med godkännandet av förvaltningsstadgan beslöt man att Lillkyro reg-
ionala handikappråd fogas till stadens råd för personer med funktionsnedsättning fr.o.m. 1.6.2017. 
 
Handikapprådet har ansett att rådets nuvarande sammansättning är bra. En äkta dialog finns mel-
lan erfarenhetsaktörerna och de politiska beslutsfattarna, informationsförmedlingen har varit funge-
rande och även delaktigheten har genomförts genom denna struktur.  
 
I den nya verksamhetsstadgan (bilaga) har beaktats att av dess 13 medlemmar representerar fem 
(5) stycken organisationer, sju (7) stadens organ och en (1) stadsstyrelsen. Tidigare var förhållan-
det sex (6) och två (2) representanter från stadsstyrelsen. Ändringen i verksamhetsstadgan möjlig-
gör att representanter kommer från alla stadens organ. Representanten för stadsstyrelsen fungerar 
som ordförande och stadsstyrelsen väljer vice ordförande bland representanterna för stadens or-
gan. Stadsstyrelsen bekräftar handikapprådets medlemmar utifrån de personer stadens organ och 
handikapporganisationerna föreslagit. 
 
Handikapp- och tillgänglighetsombudet har bett organisationerna ge förslag på medlemmar i han-
dikapprådet under åren 2017 – 2019. Organisationernas förslag:  
 
Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry    Anne Varteva 

Vasa Svenska Synskadade rf    Ritva Hagelberg 

Vaasan Reumayhdistys ry Vasa Reumaförening rf  Ritva Hagelberg 
Vaasanseudun neuroyhdistys    Jukka Heiskanen 

Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry   Helle Pellinen (ersättare Raili Koskinen) 

Vaasan Kuurojenyhdistys ry – Vasa Dövas Förening rf. Outi Tuomi-Saarijärvi 

Pohjanmaan Lihastautiyhdistys ry    Marjo Luomanen 

Kyrönmaan Sydänyhdistys ry    Simo Välimaa 

Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry   Tuija Vuorinen 

De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden   Teijo Gunell 

Vaasan Seudun Invalidit     Arvo Isomäki 

Vaasan Selkäyhdistys ry     Juha Ikola 

Vaasan Seudun Hengitysyhdistys    ingen kandidat 

  
 
Beslutsförslag: 
 

1. Den nya verksamhetsstadgan antecknas för kännedom.  

 

2. Det föreslås åt stadsstyrelsen att den utnämner följande fem personer som organisationernas 

representanter i handikapprådet samt att de utnämner personliga ersättare för dessa enligt föl-

jande: 
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Ritva Hagelberg  Simo Välimaa 

Outi Tuomi-Saarijärvi  Tuija Vuorinen 

Marjo Luomanen  Anne Varteva 

Jukka Heiskanen  Arvo Isomäki  

Teijo Gunell  Helle Pellinen 

 
  
Beslut: 

Enligt beslutsförslaget. 

Rådet för personer med funktionsnedsättning 10.10.2017 

Stadsstyrelsen har under sitt möte 24.4.2017 § 178 godkänt en ny uppdaterad verksamhetsstadga 
för Rådet för personer med funktionsnedsättning som beaktar stadens nya instruktion (ST 
20.2.2017 § 16). I samband med godkännandet av förvaltningsstadgan beslöt man att Lillkyro reg-
ionala handikappråd fogas till stadens råd för personer med funktionsnedsättning fr.o.m. 1.6.2017. 
 
Stadsstyrelsen har under sina möten 14.8.2017 § 330, 28.8.2017 § 347 och 2.10.2017 § 386 be-
handlat sammansättningen för rådet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Anne Salovaara-Kero ordf. Arja Miettinen  ST § 347 
Kurt Jäntti   Jukka Jaatinen sohv (29.8 § 61) 
Nils-Johan Englund  Ulla Granfors  nämnden för fostran och utbildning (12.9 § 19) 
Pi Sundell   Matias Kvist  utbildningsnämnden (5.9 § 16) 
Leena Tulimaa  Matti Vahtera  kultur- och idrottsnämnden (13.9 § 13) 
Oili Airaksinen-Rajala  Gun Väkeväinen tekniska nämnden (20.9 § 124) 
Seppo Korpi   Pentti Risberg  direktionen för tekniska affärsverket (12.9 §) 
Päivi Moisio   Ville Jussila  byggnads- och miljönämnden (27.9 § 71)                                                                                
 
 
Handikapprådet har under sitt möte 18.4.2013 § 8, att ersättaren har rätt att delta i mötet ifall 
denne så önskar. Ersättaren betalas i dylika situationer inget mötesarvode, och ersättaren har inte 
heller någon rösträtt. Ersättaren bör p.g.a. lokalitetsbokningar anmäla sig till mötessekreteraren på 
förhand, ifall ersättaren önskar delta i mötet. Ifall ordinarie ledamoten har förhinder att närvara vid 
mötet, har dennes personliga ersättare naturligtvis de allmänna rättigheter som ordinarie ledamö-
terna i rådet för personer med funktionsnedsättning har.  
 
Det bör beaktas att kommunallagen har ändrat handikapprådets svenskspråkiga namn och fr.o.m. 
1.6.2017 är namnet Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa stad. 
 

 

Beslutsförslag: 
 

1. Verksamhetsstadgan för Rådet för personer med funktionsnedsättning antecknas för kännedom.  

 

2. Den nya sammansättningen av rådet för personer med funktionsnedsättning 2017 – 2019 an-

tecknas för kännedom och det konstateras att ST har valt Kurt Jäntti som vice ordförande. 

 

3. Handikapprådets beslut från 18.4.2013 § 8 om att ersättare har möjlighet att delta i mötena ifall 
de önskar fortsätter gälla. Ersättaren betalas i dylika situationer inget mötesarvode, och ersättaren 
har inte heller någon rösträtt. Ersättaren bör p.g.a. lokalitetsbokningar anmäla sig till mötessekrete-
raren på förhand, ifall ersättaren önskar delta i mötet. Ifall ordinarie ledamoten har förhinder att 
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närvara vid mötet, har dennes personliga ersättare naturligtvis de allmänna rättigheter som ordina-
rie ledamöterna i rådet för personer med funktionsnedsättning har.  
 
4. Till rådets tillgänglighetsarbetsgrupp väljs två-tre medlemmar. Ifall det i ovanstående inte finns 
representanter från Lillkyro stadsdel, väljs därtill en medlem från stadsdelen ifråga, som finns på 
plats då tillgänglighet i Lillkyroområdet behandlas.  
 
5. Broschyren för Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa stad antecknas för känne-
dom, delas ut under mötet. 
 
6. Rådets svenskspråkiga namn Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa stad anteck-

nas för kännedom. 
 
 

 
Beslut:  
Punkterna 1-3 och 5-6 enligt beslutsförslaget. 
 
4. Till tillgänglighetsarbetsgruppen valdes Ritva Hagelberg och Marjo Luomanen samt Kurt Jäntti 
för ärenden som behandlas offentligt byggande eller totalrenoveringar som berör Lillkyroområdet 
behandlas. 
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17 § Uppföljningen av verksamhetsplanen för handikapprådet samt handikapp- och 

tillgänglighetsombudet år 2017 

 

Handikapprådet har godkänt sin verksamhetsplan för år 2017 under sitt möte 22.11.2016 § 18.  
 
Verksamheten år 2017 
En av kärnuppgifterna för handikapprådet är enligt det godkända handikappolitiska programmet 2014 – 2017 
att främja att de åtgärder som framförs i programmet blir verkställda. Uppdateringen av Vasa stads tillgäng-
lighetsplan 2011-2015 och det nuvarande handikappolitiska programmet hör till uppgifterna under verksam-
hetsåret och utförs i samarbete med erfarenhetsexperter och representanter från den omfattande stadsorga-
nisationen. 
 
Under verksamhetsåret har handikapprådet beslutat att fortsätta fästa vikt på barn och unga samt deras 
familjers behov. Under verksamhetsåret ordnades i omfattande nätverk en verksamhetsdag 6.5.2017 kl. 11-
14 i Skeppsparken. 
 
Framhållande av sysselsättande för personer med funktionsnedsättningar och delvis arbetsföra beslutades 
vara ett av utvecklingsmålen för verksamhetsåret. Vi deltog även i  planeringen av Job Shadow Day (5.4). 
Fyra unga delvis arbetsföra har anställts för sommarjobb. Tre till stadsplaneringens tillgänglighetskartlägg-
ningsuppgifter och en till stadens museisektor. 
 
Två lärdomprovsarbeten har gjorts, det ena berör kartläggningen av tillgängliga naturstigar och det andra 
Vasa stadsteaters tillgänglighet och nåbarhet. Därtill har sommarjobbarna förverkligat tillgänglighetskartlägg-
ningar. Den internationella tillgänglighetsdagen beaktades på Vasa torg i form av ett jippo 18.5.2017 kl. 13-
15. 
 
Under den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar utför handikapprådet effektivt 
samarbete med organisationer. Dagen för mänskliga rättigheter beaktas vid ordnande av dagen för personer 
med funktionsnedsättningar. Huvudevenemanget sker på måndag 11.12. Det gemensamma evenemanget 
stärker även de funktionella målen i jämställdhets- och likabehandlingsplanen och stöder även det delaktig-
hetsprogram sin trätt i kraft under verksamhetsåret. Idén är att vara med och uppfostra en ny generation som 
växer upp, godkänner och förstår olikhet och finner frivilligarbete som en naturlig livsstil. Under dagen för 
personer med funktionsnedsättningar belönas traditionellt fortfarande årets ”Attitydfrämjare”.  
 
Handikapprådets roll i påverkarnätverket (= äldre- och invandrarrådet, rådet för personer med funktionsned-
sättning samt ungdomsfullmäktige) medför nya element i verksamhetsåret i fråga om möjligheterna till delak-
tighet och påverkande. 
 
Handikapprådet håller fyra möten. Två möten med den gamla uppsättningen och två med den nya. En be-
redningskommitté och tillgänglighetskommitté har utnämnts från Handikapprådets medlemmar, och dessa 
samlas vid behov. Kommittéernas ordförande och sekreterare har möjlighet att delta i fortbildningar inom 
ramarna för handikapprådets budget. Rådet föreslog att 7 500 euro skulle reserveras i budgeten för år 2017. 
7 000 euro beviljades. 
 
Verksamhetsplanens uppföljningstabell som bilaga. 

 

Beslutsförslag: 
 

1. Diskussion om utfallet av verksamhetsplanen.  

 

2. Utfallet antecknas för kännedom. 

 
  
 
Beslut: 

Diskussion hölls och antecknades för kännedom. 



Vasa stad Mötesdatum Sida 

Rådet för personer med funktionsnedsättning 10.10.2017     7 
 

 7 

18 § Utförda tillgänglighetskartläggningar 

Handikapp- och tillgänglighetsombudet har under sommaren 2017 haft fyra sommarjobbare som 

hjälp, Julia Back, Lina Karlsson, Krister Linnas och Johanna Luomala. Dessa har fungerat som 

tillgänglighetskartläggare. Målet är att få tillgänglighetsuppgifterna till Suomi.fi –

serviceuppgiftspoolen (PTV). Instruktioner för att föra tillgänglighetsuppgifter till serviceuppgifts-

poolen ficks inte i maj, trots förhandsuppgifter, och uppgifterna har ännu i september inte kommit. 

 

Sommarjobbarna fokuserade på övrig tillgänglighetskartläggning och utförde bl.a. nedanstående 

kartläggningar: 

 Vasa stads ungdomslokaler, tillgänglighetskartläggningar 2016-2017, Julia Back, Krister 

Linnas och Tiina Mäki 

 Test av lokaltrafiken, Julia Back och Krister Linnas 

 De offentliga toaletterna i Vasa centrum, uppdaterad 17.5.2017 

 Kartläggning av gatukorsningar i centrum av Vasa stad, Julia Back och Krister Linnas 

 Hotellens tillgänglighet i Vasa centrum, Krister Linnas, Lina Karlsson och Johanna Luomala 

 

Därtill har två lärdomsprov genomförts under våren 2017: 

Vaasan ulkoilualueiden esteettömyysselvitys, Case Metviken, Juha Paahtio 

Teatteria kaikille, Vaasan kaupunginteatterin esteettömyys ja saavutettavuus, Aino Haarala 

 

 

Rapporterna finns till påseende under mötet. 

 

 

Beslutsförslag: 
 

1. Kartläggningarna antecknas för kännedom.  

 

2. Kartläggningarna som berör ungdomslokalerna i Vasa stad sänds till direktionen för tekniska 

affärsverket för kännedom samt för åtgärder 

 

3. Rapporten över teståkandet med lokaltrafiken samt kartläggningsrapporten över gatukorsning-

arna i Vasa centrum sänds till tekniska nämnden för kännedom och för åtgärder.  

 

4. Det konstateras att tillgänglighetskartläggningarna över hotellen har sänts för kännedom till Visit 

Vasa samt till hotellen. 

 

5. Det konstateras att lärdomsprovsarbetena har förts till parksektorn och fritidssektorn samt tea-

tern för kännedom. 

 

 
  
 
Beslut: 

Enligt beslutsförslaget. 

 

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/130078/Paahtio_Juha.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126741/Aino%20Haarala%20-%20Teatteria%20kaikille.pdf?sequence=1
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19 § Handikapp- och tillgänglighetsombudet 

Vasa stadsfullmäktige har under sitt möte 3.12.2007 (§ 128) reserverat pengar för att utreda hur 

man i Vasa i fortsättningen sköter om personer med funktionsnedsättning samt en utredning över 

huruvida handikappombudets och socialombudsmannens uppgifter kan sammanslås. Om inrättan-

det av befattningen som handikapp- och tillgänglighetsombud samt dess placering gicks diskuss-

ioner i stadsstyrelsen under år 2008 (31.3.2008 § 144, 11.8.2008 § 324 och 25.8.2008 § 351). Be-

fattningen besattes fr.o.m. 2.1.2009 och placerades till en början underlydande till socialarbete och 

familjeservice och senare till att lyda under juristtjänsterna inom social- och hälsovårdsservicen i 

samma avdelning med socialombudsmannen. 

 

Handikapprådet har redan år 2011 föreslagit att befattningen som handikapp- och tillgänglighets-

ombud skulle överföras till centralförvaltningen. Stadsstyrelsen har behandlat ärendet under sitt 

möte 11.3.2013 § 107 och 1.6.2015 § 239. Stadsstyrelsen beslöt vid sitt möte 1.6.2015 överföra 

befattningen som handikapp- och tillgänglighetsombud till att lyda under stadsutvecklingen som är 

en del av stadens centralförvaltning fr.o.m. 1.6.2015.  

 

Handikapp- och tillgänglighetsombudets uppgift är att främja och utveckla likabehandlingen, jäm-

likheten samt förverkligandet av de grundläggande rättigheterna bland personer med funktions-

nedsättningar samt förbättra tillgängligheten och nåbarheten av service i samarbete med handi-

kapprådet, de olika förvaltningarna, privata serviceproducenterna och handikapporganisationerna. 
Ombudet fungerar bl.a. som sekreterare och beredare för handikapprådet och deltar varje vecka i 

mötena för byggnadstillsynens syneförrättare.  

 

Under somrarna har tillgänglighetskartläggare hjälpt handikapp- och tillgänglighetsombudet. Julia 

Back har anställts genom sysselsättningstillgångar som tillgänglighetskartläggarpraktikant för tiden 

4.9.2017 - 4.3.2018. 

 

Nuvarande handikapp- och tillgänglighetsombud pensioneras 1.2.2018 och före det tas välförtjänta 

semesterdagar ut fr.o.m. 15.12.2017.  Besättningstillstånd  at besätta ombudsbefattningen har 

erhållits fr.o.m. 1.1.2018. Befattningen har lediganslagits under tiden 4-19.10.2017. En tidningsan-

nons har varit i Pohjalainen och Vasabladet söndagen 8.10.2017. 

 

 

Beslutsförslag: 
 

1. Antecknas för kännedom. 

2. Rådets ordförande och en organisationsrepresentant väljs till intervjugruppen. 

 
  
 
Beslut: 

1. Antecknades för kännedom. 

2. Förutom ordförande valdes Marjo Luomanen till intervjugruppen. Rådet föreslår att nuva-

rande handikapp- och tillgänglighetsombud deltar i intervjuerna. 
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20 § Förnyande av färdtjänsten i Vasa stad 

Handikapprådet 14.2.2017 1 §, 9.5.2017 § 11 

 
 
I förnyandet av färdtjänsten är det fråga om den helhetsmässiga koordinationen av färdtjänsten 
samt ökande av kostnadseffektiviteten och en utveckling av klientprocesserna. Logistikchef Jouni 
Vuorenmaa presenterar ärendet under mötet. 
 
 
 
Beslutsförslag:  
Ärendet diskuteras och ett utlåtande ges i fråga om användarnas behov och därtill föreslås att en 
representant för användarna bes komma med i den arbetsgrupp som bereder förnyandet av färd-
tjänsten. 
 
 
Beslut:  
Enligt beslutsförslaget. 
 
 

 
Handikapprådet 9.5.2017 § 11     bi-
laga 
 
 

Stadsstyrelsen har 7.12.2015 beslutat att färdtjänsterna i fortsättningen kommer att styras av ut-

omstående serviceleverantörer och att de olika färdtjänstformernas administrations- och anord-

nandeansvar överförs till Vasa stads transportbyrå. Med åtgärderna strävar man efter att trygga 

den nuvarande servicen samt att förbättra kvaliteten på den.  

 
I fortsättningen, fr.o.m. 1.6.2017, kommer alla av Vasa stad betalda beställningar av taxi- och 

invataxifärder att ske från samma taxicentralsnummer: 06 320 3745 (Vaasan Ula-taksi). De hörsel-

skadade kan även beställa färdtjänst via sms på telefon 044 332 4238. I Lillkyro görs beställningar 

till följande nummer: Kyrönmaan lähettipalvelu Oy Kytönen tfn  0500 160 000 eller Haanpään 

Taksit / Taksi Vähäkyrö 040 086 6968 

 

Handikapprådets arbetsgrupp har tillsammans med transportchefen samt anställda inom socialar-

bete och familjeservice, ledande socialarbetare Tiina Järvelä och socialhandledare Maarit Pekkari-

nen behandlat ändringen av färdtjänsten. Under mötet representerades handikapprådets arbets-

grupp av ordförande Anne Salovaara-Kero och sekreterare Tiina Mäki. Marjo Luomanen och Kurt 

Jäntti hade förhinder. Som resultat på diskussionen bearbetades ett meddelande och en uppdate-

rad anvisning om ärendet till alla 1 800 personer som använder sig av färdtjänst. Det beslutades 

även att taxichaufförerna beskyldigas att samarbete med erfarenhetsaktörerna gå en fortbildning 

som ordnas under hösten 2017. Det strävas till att flera fortbildningar ordnas, så att så många 

chaufförer som möjligt kan delta i den. 

 

 
 
Beslutsförslag: 
 

1. Färdtjänstens nya nummer antecknas för kännedom.  
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2. De uppdaterade anvisningarna och det följebrev som sänds i fråga om ändringen antecknas för 

kännedom. 

 

3. En arbetsgrupp inrättas för att planera den fortbildning som ordnas för taxichaufförerna hösten 

2017.  

 
Beslut:  

1. Färdtjänstens nya nummer i stadskärnan antecknades för kännedom.  

 

2. De uppdaterade anvisningarna och det följebrev som sänds i fråga om ändringen antecknades 

för kännedom. 

 

3. Till arbetsgruppen för planering av fortbildningen som ordnas för taxichaufförer på hösten 2017 

valdes Marjo Luomanen, Ritva Hagelberg, Helle Pellinen, Anne Salovaara-Kero samt handikapp- 

och tillgänglighetsombudet. 

 
 

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning 10.10.2017 § 20 

 

Den nya färdtjänstpraxisen som togs i bruk 1.6.2017 diskuterades flitigt under sommaren. Det nya 

systemet har väckt missnöje. Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. sände ett skriftligt 

utlåtande till kommunerna i det egna området, att de inte skulle vidta en förnyelse i stil med det 

Vasa gjorde, (brevet finns till påseende under mötet). Social- och hälsovårdsnämnden tog ärendet 

för behandling genast under sitt första möte efter sommaren 29.8.2017 § 75 och gav i uppgift att 

tills följande möte ge förslag på ny praxis och nya anvisningar. Social- och hälsovårdsnämnden 

behandlade ärendet 12.9.2017 § 78. 

 

Organisationerna i rådet för personer med funktionsnedsättning representerades av ST:s ut-

nämnda ledamöter (14.8.2017) och behandlade social- och hälsovårdsnämndens beslut från 

12.9.2017 den 14.9.2017 under ett separat sammankallat möte i fråga om ärendet. Arbetsgruppen 

godkände enhälligt de gjorda ändringarna, användarna av invataxin får boka taxi direkt från taxifö-

retagaren, i samband med en enkelriktad får det finnas ett kort högst 10 minuter långt stopp och 

rätt till bekant taxi kan ansökas skriftligen av särskilt betydande själ via socialarbetarna inom social 

– och hälsosektorn. Besluten fattas på individuell basis enligt bedömning av servicebehov. Exem-

pel för att få bekant taxi: 

 ifall det kan anses att resan är riskfylld eller förhindras helt utan tillgång till bekant taxi 

 kommunikationssvårigheter och att även använda taxi ensam 

 svåra beteendestörningar  

 

Media har informerats om den nya förändringen och den broschyr som finns som bilaga har distri-

buerats till medborgarinfo, hälsostationerna, seniorcentret, Vasanejdens Föreningar och enligt 

önskan sänds den till användarna och nya kunder får den alltid. 

Vaasan Aivohalvauskerho höll en för alla föreningar gemensam färdtjänstinfo 3.10 i Bergcentret, 

där Jouni Vuorenmaa berättade om förnyelserna. 

 

För taxichaufförerna och anställda som sköter stadens persontransporter har två pilotskolningar 

ordnats för bemötande av klienter med särskilda behov. Första skolningen ordnades 7.9.2017 kl. 

16-19 och utifrån den respons som erhölls hölls en uppdaterad skolning 14.9.2017 kl. 16-19. Del-

tagande i skolningen har lagts till i taxichaufförernas kvalitetschaufförsavtal. Skolningen är viktig för 
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chaufförerna då den s.k. rätten till bekant taxi inte finns i den nya anvisningen och de chaufförer 

som genomgått skolningen har rätt att ta emot samtliga beställningar (FPA, Sohv, skolskjutsar, 

förhandsbokningar, körningar som företaget kommit överens om). Fler skolningar ordnas för att 

möjliggöra dem för alla nuvarande taxichaufförer.  Organisationernas arbetsgrupp gjorde 

14.9.2017 ett nytt förslag för att förverkliga och öka mängden deltagare i skolningen. Skolningarna 

förverkligas 12 och 25.10.2017 kl. 16.15 - 19.15 samt i november 2017. Programmet finns till på-

seende under mötet. 

 
 
Beslutsförslag: 
1. Mötespromemorian för rådets ordförandes och organisationsrepresentanternas möte 14.9.2017 

antecknas för kännedom. 

 

2. Färdtjänstreformen som trätt i kraft 1.10.2017 samt anvisningen för färdtjänst som delades ut 

under mötet antecknades för kännedom. 

 

3. Skolningsprogrammet för chaufförer antecknas för kännedom. 

 

 

Beslut:  

Enligt beslutsförslaget. 
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21 § Tillgänglighetsutlåtanden  

Vasas tillgänglighetsarbetsgrupp ger utlåtanden i fråga om tillgänglighet på begäran av stadens 
byggnadstillsyn eller på begäran av den arkitekt som planerar byggnaden.  
 
Handikapprådet har utnämnt Marjo Luomanen, Börje Kukkonen samt handikapp- och tillgänglig-
hetsombudet som medlemmar i tillgänglighetsarbetsgruppen.  
  

Givna utlåtanden:  
Posthuset, 19.5.2017 

Vaasan Karhu Asoy, 19.5.2017 

Wasa Teater. 19.5.2017 

Kolbäddsgrändens serviceboende och stödbostäder, 29.5.2017 

Himalajagatan 4, 29.5.2017 

Himalajagatan 6, 29.5.2017 

Teräskruunu Fitness24Seven, 13.6.2017 

Utlåtande om delgeneralplanen för centrumområdet, 20.6.2016, arbetsgruppen 

Kvarteret Bastuhuset, 28.6.2017 

Restmax Oy, 1.9.2017 

Vasa Centralsjukhus, totalrenovering och utvidgande av XD-byggnaden, 28.9.2017 

Ukkokari, 28.9.2017 

 

Tillgänglighetstext till planerings- och tomtöverlåtningstävlingen i fråga om konceptet till Travdalens 

gemenskapsinriktade servicekvarter 

 
 
Utlåtandena och rapporterna finns att ses under mötet. 
 
 
 
 

Beslutsförslag 
 
Antecknas för kännedom. 
  
 
 
 
 
  
Beslut 

Antecknades för kännedom.   
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22 § Internationella dagen för mänskliga rättigheter 

Vid firande av den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar (3.12) utför rådet 

för personer med funktionsnedsättning effektivt samarbete med andra organisationer och aktörer. 

Dagen för mänskliga rättigheter beaktas vid ordnande av dagen för personer med funktionsned-

sättningar. Huvudevenemanget sker i år undantagsvis på måndag 11.12. Det gemensamma eve-

nemanget stärker även de funktionella målen i jämställdhets- och likabehandlingsplanen och stö-

der även det delaktighetsprogram sin trätt i kraft under verksamhetsåret. Idén är att vara med och 

uppfostra en ny generation som växer upp, godkänner och förstår olikhet och finner frivilligarbete 

som en naturlig livsstil. Under dagen för personer med funktionsnedsättningar belönas traditionellt 

fortfarande årets ”Attitydfrämjare”. Förslag till attitydfrämjare görs under rådets följande möte 

29.11.2017. 

 

Handikapprådet har under sitt möte 14.2 § 5 utsett Raija Koivisto, Marjo Luomanen och Ritva Ha-

gelberg till planeringsgruppen för dagen. 

Program som berör dagen för mänskliga rättigheter ordnas runtom i staden under tiden 27.11.2017 

– 7.1.2018. Programstommen: 

 
STADSBILBIOTEKET 
27.11-17.12 materialutställning i fråga om mänskliga rättigheter 
 
VAASA OPISTO 
8.12 kl. 9-15 Föreläsningar och dikter om mänskliga rättigheter, föreläsare från Helsingfors 
och Jyväskylä universitet  
 
UNIVERSITETET 
svartvinbärssaft, choklad och kulturella diskussioner i fråga om mänskliga rättigheter för internat-
ionella studeranden 
 
BERGCENTRET, konstkorridoren (Berggatan 2-4) 
11.12.2017 – 7.1.2018, Tarja Wegelius konstutställning med temat mänskliga rättigheter – olika 
tillsammans. Utställningens vernissage 11.12 kl. 13.00 
 
REWELL CENTER  
11.12 kl. 14-18, konferencier Ivanka Capova 
öppnande av evenemanget riksdagsman Joakim Strand 
 
* modeshow, där mannekängerna representerar specialgrupper 

* musik, Rockskolan 

* dansuppvisning, Vaasan Somalinaisten kehitys ry 

* musik, Kuulainstitutets studerande Lassi och Leevi Alahäivälä samt Datero Digilogrupp och Rokki 

kitarat 

* körsång, kvinnor och barn från Sudan 

* musik, Roikan pojat 

Därtill: 
* Bibliotekets lånecykel med litteratur om mänskliga rättigheter 
* Seittinuoret berättar om sin verksamhet och delar ut broschyrer 
* Allmänhetens åsikter om mänskliga rättigheter, VAMK studerande  

 
Beslutsförslag: Programplanerna i denna stund antecknas för kännedom.  

 
Beslut:         
Antecknades för kännedom.      
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23 § Meddelandeärenden 

 

* Tillgänglighetsbidrag har beviljats för första gången år 2017, bidrag har beviljats: Till Promenad-

kiosken monterades ramper, Skafferiet rf Ritz fick en rullstolshöjning i salongen, Meteoria fick en 

induktionsslinga och Datero  . 

 

* Hilja seminarium 9.10.2017, Seinäjoki SOSTE och Hörselförbundet  

* Om organisationsforumet vid Cumulus Resort Tropiclandia 10.10.2017, 15.00 - 19.00 (Kom med 
den tid du önskar!)  
Tanken med evenemanget är att samla organisationernas kompetens och erfarenheter då land-
skapets service utvecklas. Ge din insats för utvecklingsarbetet i landskapet: På viket sätt kan or-
ganisationerna bäst delta i beredningsprocessen inför det nya landskapet? 

Vad värdesätter du i livet i Österbotten? Va annat borde landskapet satsa på så att Österbotten 
skulle bli en allt bättre plats att bo och leva i? 

Hur borde organisationernas ömsesidiga samarbete utvecklas i området Österbotten?  
Inbjudan: Österbottens organisationsforum < läs offentliga inbjudan 

 

* Samarbetsmöte för omsorgen för utvecklingsstörda 26.10.2017, Seinäjoki  

* Mot ett jämlikt och tillgängligt Finland, i samband med Hjälpmedelsmässorna 9.11.2017 kl 12.30 

– 16.15, Tammerfors 

* Beskrivningstolkningsskolning; vid Kuntsis studio, Inre hamnen 20-22.11.2017 

* Teaterkollage Niin, se päivä, se 30. helmikuuta, i bibliotekets Draamasal fredagen 13.10, kl. 19. 
Gratis inträde. 
 Uppträdande gruppen Integratives Theater Kiel är en grupp som förnyas årligen och som består 
av teaterkonstutövare både med och utan funktionsnedsättningar. Uppträdandet hör samman med 
50 års jubileet av vänortsavtalet med Kiel. 
* Må bra dag i Vamia 25.10.2017 kl. 11-14 
* Neurologiska handikapporganisationerna ordnar to 30.11.2017 kl. 17-19 ett evenemang om aktu-
ella funktionsnedsättningsärenden i Hotel Vaakuna. 
* Vasa Dövas Förening rf 120 år, fest i stadshusets spegelsal 11.11.2017 kl. 13 mottagning av gra-
tulationer Program inleds kl. 14, Kvällsfest i Villa Sandviken kl. 19.00, avgift 50 €. 
* Sjukhusdag 26.10.2017 

 

Media 

Esteetön kaupunki hyödyttää jokaista, Vaasan ikkuna, 17.5.2017 

Radio Vega och Radio Pohjanmaa, tillgänglighetsdagens intervjuer 18.5.2017 

Tillgänglighetsdagen 18.5, Vasabladet 19.5.2017 

Tillgänglighetsdagen 18.5, Pohjalainen 19.5.2017 

Färdtjänst, Pohjalainen 27.9.2017  

 
 
Meddelandeärendena finns i pärmen under mötet. 
 
 

Beslutsförslag:  

1. Antecknas för kännedom.  
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2. Det görs möjligt för antingen rådets ordförande eller sekreterare att delta i Mot ett jämlikt och 

tillgängligt Finland seminariet 9.11.2017, genom att betala dagpenning och resekostnader från 

rådets konto. 

  

  
 

Beslut:            
1. Antecknades för kännedom.  
 
2. Beslutades att handikapp- och tillgänglighetsombudet deltar i seminariet ”Mot ett jämlikt och 
tillgängligt Finland” 9.11.2017. 
 
3. Det beslutades att de från rådet för personer med funktionsnedsättningar som önskar får delta i 
Vasa Dövas Förening rf:s 120 års jubileum i stadshusets spegelsal lördagen 11.11.2017 kl. 13. 
Handikapp- och tillgänglighetsombudet skaffar gåvan. 



Vasa stad Mötesdatum Sida 

Rådet för personer med funktionsnedsättning 10.10.2017     16 
 

 16 

24 § Eventuella andra ärenden 
 
 
Stadsdirektörens och sektordirektörernas informationstillfälle åt påverkargrupper i november. 
Nästa möte för rådet för personer med funktionsnedsättning tisdagen 28.11.2017 kl. 16.30. 
 
Uppdatering av Vasa stads tillgänglighetsplan pågår och berör alla sektorer. Behandlas i tillgäng-
lighetsarbetsgruppen och under följande möte. 
 
Kurt Jäntti framförde sin oro över besparingarna inom specialidrotten. 
 
 
Beslutsförslag: 
Mötestiderna antecknas för kännedom.  

 
 
 

Beslut: 

Mötestiden antecknades för kännedom. 
 
Det beslutades att ett offentligt ställningstagande eller en insändare görs i fråga om oron över de 
inbesparingspåfrestelser som riktar sig till specialidrotten.  
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

BESVÄRSFÖRBUD    

Vad förbudet 
grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte 
framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.   

Paragrafer 
  

  

  

  

  

 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan 
framställas över beslutet. 

Paragrafer 
  

  

  

  

  

  

 Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 
  

  

  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vil-
ken rättelse-yrkande 

kan framställas samt 

tid för yrkande av 
rättelse 

Den som är missnöjd nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress 

  

 

 Paragrafer 

   

  

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.. 

Rättelseyrkandets 
innehåll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 Fogas till protokollet. 
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BESVÄRSANVISNING  

    

Besvärsmyndighet 

och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan 

sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. Part som är 

missnöjd med upphandlande enhets beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan i enlighet med 80-83 

§ i upphandlingslagen till den upphandlande enheten inlämna ett yrkande skriftligen om upphandlingsrättelse.   
 Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress 

  

  

 Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress 

  

 Besvärstiden vid kommunal- och förvaltningsbesvär är 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

  

 Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress  

  

  

 Besvär hos marknadsdomstolen: paragrafer   

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5, 00520  HELSINGFORS 

 Yrkande om upphandlingsrättelse och sökande av ändring hos marknadsdomstolen ska göras inom 14 dagar från 

delfåendet av beslutet. 

Besvärskrift I besvärskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat 

besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från 

vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av bes-

värshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med 

post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer 

fram innan besvärstiden går ut. 

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress                                   Paragrafer 

  
  

  

  

 Besvärshandlingarna skall lämnas till 
1

): namn, adress och postadress                                      Paragrafer 
  

  

  

1
) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.      Fogas till protokollet. 

 

 


