
Vammaisneuvoston kokous Muistio 11/2019 
 
Aika 11.12.2019 klo 14.03-16.00 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Kallio, Kankurinkatu 4-6 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(x) Patjas Sanna-Kaisa 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Chrons Aija 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

(x) Karhunen Tuula 

Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry 

(-) Lemmilä Lasse, poissa 

Hyvinkään Kuulo ry 

(x) Luonsinen Pauliina 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Puupponen Riitta 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

(x) Tolppanen Terttu 

Hyvinkään Näkövammaiset ry 

( ) Vainio Marja 

Hyvinkään Invalidit ry 

( ) Rahkonen Liisa 

Hyvinkään seudun Allergia- ja astmayhdistys ry 

( ) Tuominen Terttu 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/Hyvinkään os. 

( ) Räisänen Heikki 

Hyvinkään Kuulo ry 

( ) Ahvenainen Aarre T. 

Hyvinkään Seudun psoriasisyhdistys ry 

( ) Sillanmikko Liisa 

Hyvinkään sydänyhdistys ry 

( ) Penttilä Jukka 

Hyvinkään näkövammaiset ry 

 

Kaupungin toimialojen edustajat 

(-) Joutsen Elina, poissa 

(-) Norrena Katarina, poissa 

(-) Kiuru Kimmo, poissa 

( ) Karttunen Mirka 

(x) Kalmari Minna 

( ) Jokela Toni 

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Andres Pevkur, sihteeri 

(x) Titta Laine 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03 
 

2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 

4. Edellisen kokouksen 12.11.2019 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

5. RATU-työryhmän terveiset 
RATU-työryhmän kokous oli 3.12. Puheenjohtaja kertoi viimeisimmän RATU- työryhmän 

kokoukseen muistosta muutamia tärkeimpiä huomioita. 

 

6. Muut asiat 

− Osallistujat Tuusulan kuljetuspalvelun kilpilutustilaisuuteen 13.12. klo 13.00 
Sanna-Kaisa ja Riitta osallistuvat tilaisuuteen (yhteiskuljetus). Terttu menee omalla 
autolla. 
Tilaisuudessa kannattaa tuoda esille seuraavat asiat: 

− Keusoten työntekijä ei voi tehdä päätöstä pienemmästä määrästä matkoista 
kuin 18. 

− Ei uhkaavia lauseita ohjeistukseen. Väärinkäytösasiat pitäisi siirtää polisin 
tutkittavaksi. 

− Neljän Helsingin matkan puolustaminen. 

− Samat säännöt kaikille, ei kuntakohtaisia sääntöjä. 
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− Ammattitaitoinen ja asiakasta ymmärtävä kuljettaja. 
 

− Turvallisuuskävelyn palautekeskustelu 
Hyvä reitti 

Suurimmat puutteet olivat katujen valaistuksessa ja kauppakeskus Willan 

pysäköintikatoksessa. 

Yhteenveto olisi hyvä kuulla. 

 

− Vammaisneuvostopäivät Vantaalla 27-28.11. 
Sanna-Kaisa joutui perumaan osallistumisensa. Peruuntumisesta ei aiheudu 
kustannuksia. 
 

− Tieto lääkekorvauksen omavastuusta 
1.1.2020 tieto lääkekaton täyttymisestä siirtyy reaaliajassa apteekkiin. Lääkkeistä 
maksetut omavastuuosuudet näkyvät ajantasaisesti apteekeissa ja Kelan 
asiointipalvelussa. Muutos on merkittävä kaikille, jotka tarvitsevat paljon tai kalliita 
lääkkeitä, koska lisäkorvausta ei enää tarvitse hakea jälkikäteen Kelasta vaan sen 
saa heti oston yhteydessä apteekissa. 
Vuonna 2020 lääkekorvausten vuosiomavastuu on 577,66 euroa (572 euroa vuonna 
2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta 
korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. 
 

− Erityisuimakortin anomiseen liittyvät ajankohtaiset uudistukset 
Suurimpana uudistuksena on, että erityisuimakortin saa jatkossa Sveitsin uimalan 
kassalta esittämällä EU-vammaiskortin, näkövammaiskortin tai Kela-kortin, johon on 
merkitty sairauden tunnus. Tarkemmat myöntämisperusteet ja hakuohjeet ovat 
liitteenä. 
 

− Hyvinkään kaupungin kunnossapidon takaisinsoittopalvelu on otettu käyttöön 
Kunnossapidon takaisinsoiton numero on 019 459 5300, johon voi soittaa 
vuorokauden ympäri. Takaisin soitetaan arkisin ma-to klo 8-16 ja pe 8-15. 

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 


