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ALLEKIRJOITUKSET

  Minna Mäkinen Katja Erätuli-Keskinen
   puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

   Lohjalla 10.5.2017

   Sami Mälkki   Jarko Jokinen 
   pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VAMNE 03.05.2017 § 8 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjantarkastajat

VAMNE 03.05.2017 § 9 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tähän valittua. Pöytäkirjantarkastus viikolla 19.
Tarkastusvuorossa ovat Sami Mälkki ja Jarko Jokinen.

Esitys 
pj Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Mälkki ja Jarko Jokinen.
-----------------------------------
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Esteettömyysasiat

VAMNE 03.05.2017 § 10 Vammaisneuvosto on nimennyt esteettömyysasiamiehekseen 1.1.2014
jäsen Jarko Jokisen. Vammaisneuvoston jäsenet voivat tuoda esille
esteettömyyteen liittyviä havaintojaan.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi ja päätetään mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Käsittely Jarko Jokinen otti esille lupapiste.fi -sovelluksen ongelmat, sovellus ei ole
enää esteetön.

 Monkolan tilojen iltakäyttö on pyörätuolin tai sähkömopon käyttäjälle
hankalaa, sillä poistuminen tapahtuu alimman kerroksen henkilökunnan
sisäänkäynnin kautta ja edellyttää hissin käyttöä (erillinen kulkuavain).

 Kirjaston invapysäköintiä on toivottu siirrettäväksi lähemmäksi kirjaston
pääovea, asia ei toistaiseksi ole edennyt. 

Päätös Merkittiin tiedoksi ja sovittiin, että 
 

1. Jarko Jokinen on yhteydessä Monkolan isännöitsijään Monkolan
tilojen iltakäytön osalta;

2. Kirjaston invapysäköintiasiasta ollaan yhteydessä isännöitsijään ja
kaupunkitekniikkapäällikköön; sekä

3. lupapiste.fi -sovelluksesta laitetaan viesti ohjelman toimittajalle.
-----------------------------------
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Korjausavustukset siirtyneet kunnilta ARA:lle

VAMNE 03.05.2017 § 11 Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle. Vuoden 2017 alussa
voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa
korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA. Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n
verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi. Henkilöasiakkaat voivat
jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät
avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin
rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Asuntojen korjausavustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai
vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen, asunnon tai
asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Tuki
voidaan myöntää ympärivuotisesti asuttuun omistusasuntoon tulorajojen ja
varallisuuden puitteissa ja kun hakijalla ei ole oikeutta muihin tukiin tai
vakuutuksiin. 

Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle
kuin omistajalle, avustus voidaan myöntää kunnossapitovastuussa
olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat
asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia
korjauskustannuksista, kuitenkin jopa 70 prosenttia, jos tällä vältetään
välitön pysyvä kotoa muuttaminen. Asuntoa, jonka korjaamiseen on
myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden
vuoden ajan avustuksen myöntämisestä

Korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden
poistamiseen voidaan myöntää olemassa olevan kerrostalon hissin
jälkirakentamiseen ja asuinrakennuksen liikkumisesteiden poistamiseen.
Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä tai se on otettava
ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka
rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Tuen
määrä on enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusta ei myönnetä siltä osin kun hakijalla on oikeus saada samat
kustannukset korvatuiksi esimerkiksi vakuutussopimuksen perusteella. 

Avustusta voi hakea jatkuvalla haulla asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA:sta. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa
avustusten maksamisen.

 Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön
keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa:
muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa
urakoitsija löytämisessä. VTKL voi myös toimia asiamiehenä
korjausavustuksen hakemisessa.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Tiedoksi

VAMNE 03.05.2017 § 12 Vammaisneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Valtioneuvosto on asettanut uuden vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunnan (VANE). Neuvottelukunnan
ensimmäinen toimikausi on 26.1.2017-30.4.2019. Neuvottelukunta
korvaa aiemman valtakunnallisen vammaisneuvoston. 

Vammaisten henkilöiden neuvottelukunta on vammaisten
henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen
koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen
kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien
huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on sosiaalineuvos Eveliina
Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtaja on
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sari Loijas Vammaisfoorumi ry:stä.

VANEn uudet kotisivut on julkaistu osoitteessa www.vane.to

2. Kunnille on tulossa 1.6.2017 alkaen kuntalakiin perustuva
velvollisuus perustaa kunnallinen vammaisneuvosto. Lisäksi
maakuntalakiluonnoksessa esitetään maakunnille velvollisuutta
asettaa maakunnalliset vammaisneuvostot. Jatkossa
vammaisneuvostot toimisivat sekä kunnissa että maakunnissa.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Muut esille tulevat asiat

VAMNE 03.05.2017 § 13 Vammaisneuvoston jäsenillä on mahdollisuus tuoda keskusteltavaksi
vammaisneuvoston tehtäväalalla tärkeinä pitämiään asioita.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Käsittely 
1. Liisa Mononen otti esille Lähitaksin mobiilisovelluksen, joka ei

edelleenkään ole käytettävissä vammaispalvelun kuljetusasiakkaille.

2. Minna Mäkinen ja Sami Mälkki toivat terveiset Järnefeltinsalissa
järjestetystä kaavaillasta: keskustelua mm. Lempolan kauppapuiston
jalankulkijoden turvallisuuden parantamisesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 Erityisasiantuntija Laitinen selvittää vammaispalvelun kuljetusasiakkaiden
mahdollisuutta Lähitaksin tilaamiseen mobiilisovelluksella.

-----------------------------------


