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Aika:
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torstai 28.1.2021 klo 14.00 – 16.00
Etäyhteys TEAMS sovelluksella

Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Tuomo Burman
Paula Pakarinen
Tytti Luoma
Helena Liukkunen
Sirpa Jouhkimo
Ritva Mikkola
Sirkku Lappalainen
Kirsi Rönkkö,
Jukka Asunmaa
Maarit Mikkonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja
jäsen
jäsen
varajäsen/Kirsi Kokko
varajäsen/Mika Saastamoinen
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
jäsen
kehittämiskoordinaattori, Vammaispalvelut, sihteeri

Poissa

Laura Eskanen, vammaispalvelupäällikkö, Vammaispalvelut
Kirsi Kokko,luottamushenkilöedustaja
Eija Rytkönen, varajäsen /Tuomo Burman
Tapio Ovaskainen, varajäsen /Sirpa Jouhkimo

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Kirjelmä kaupungille palveluasumisen maksuista
Sirkku Lappalainen esitteli Kuopion hoivan kirjelmää kehitysvammaisten
palveluasumismaksuista. Kirjelmä liitteenä liite 1.
Sovittiin, että vammaisneuvosto on mukana esityksen lähettämisessä.

6. Kuopion kunnallistekniset asiat

Paula Pakarinen esittelee. Diat liitteenä liite 2.
Helmikuun kokoukseen pyydetään Timo Tanninen tilapalveluista
Keskustelua kunnallistekniikkaan liittyen:
6.1. Lumien luominen jalkakäytävän ja kadun välistä, kenelle kuuluu?
Esim. Kuninkaankatu 23 A kohdalla haastetta.
Paula Pakarinen: Kunnossapitoyksikköön voi olla yhteydessä. Palautetta voi lähettää Kuopion yleiseen
palautejärjestelmään.
6.2. Hiilineutraali Kuopio tavoitteena. Miten siihen liittyy katujen sulana pitäminen? Miten toteutuu
vammaisten ja vanhusten liikkuminen, jos joukkoliikennettä vähennetään, jos tavoitteena on
hiilineutraali Kuopio?
Paula Pakarinen: Hiilineutraalius lähtee isoista asioista. Aina on ihmisiä, jotka tulevat tarvitsemaan
erilaisia kulkemisen tapoja. Katujen sulatus toteutuu kaukolämmön palautusvedellä, Paula varmistaa.
6.3. Matkuksen alueen tietilanne.
Paula Pakarinen: Marika Huovinen tekee esityksiä, asioita vielä selvittelyssä. Maaliskuun aikana
mahdollisesti lisätietoa.

7. Kevään kokousten päivämäärät
Sovitaan kevään kokousten päivämäärät.
Kuukauden viimeinen torstai, klo 14-16.Varataan kesäkuun loppuun saakka teamskokoukset.
Sihteeri varannut 23.2.,26.3.,29.4.,27.5.,17.6.

8. llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat
asiat
8.1.Vammaispalvelujen ajankohtaiset /Maarit Mikkonen
Vammaispalvelun osalta Korona tilanne ollut rauhallinen. Valmiustasoa pidetään yllä aktiivisesti
1. Vammaispalvelujen asumisen kilpailutuksen työstö on käynnistynyt tammikuussa
- lautakunnan päätös 24.11.2020
- sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kilpailutus
- palveluntuottajien tiedote 21.1., vammaispalvelujen nettisivuilla 27.1.
- aikataulut vielä auki. Tavoite on,että uudet sopimukset astuisivat voimaan 2022 alkuvuodesta
- ehdotus, että otetaan jokaisessa VANE kokouksessa tilannekatsaus
- toivotaan, että VANEn jäsenet antavat kommentteja/ideoita/huomioita
Sovittiin, että näin menetellään.
Kilpailutukseen liittyen käytiin keskustelua.
Sirpa Jouhkimo: Palveluja uudelleen organisoitaessa on kokonaisuus kyettävä arvioimaan laajaalaisesti. Vammaispalvelulain kokonaisuus vaikuttaa merkittävästi vammaisten ihmisten subjektiivisiin
oikeuksiin, näiden palveluiden saatavuuteen sekä toteutumiseen käytännön elämässä.
Palvelujen hankinnassa pitää ottaa huomioon muun muassa palvelujen laatuun ja esteettömyyteen
liittyvät tekijät. Palveluiden tuotannossa on vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus säilytettävä
ja jokaiselle vammaiselle ihmiselle on turvattava yhdenvertainen oikeus yksilöllisen tarpeen mukaisiin

palveluihin.(Onko kilpailutus oikein sellaisissa vammaispalveluissa, jotka koskevat vammaisten
ihmisten välttämätöntä apua ja tukea? Kilpaillaanko laadun sijasta hinnalla.)
Lähtökohtana on oltava vammaisten ihmisten osallisuus heitä koskevissa asioissa.
Sirkku Lappalainen toi esille laadun sekä kommunikaatio-osaamisen merkityksen. Myös Tytti Luoma
toi esille kielellisten oikeuksien merkityksen.
2. Lasten tilapäisen hoidon yksikön työstö on käynnistynyt
-tavoite yksikön avautuminen tammikuu 2022
-tila ja paikkaluku tarkentuvat ensi viikolla
-2020 käynnistynyt yhteistyö perheraadin kanssa jatkuu
-lasten palvelujen toteutumista seurataan ja uudella tapaa tuotettuja palvelutapoja arvioidaan
kuten varahenkilöstön ja lapsiperhepalveluiden tuottamat palvelut, ostopalvelut
-Perheiden parhaaksi -verkoston kanssa yhteistyö jatkuu
3. Läheisraadit 2021
Kysely keväällä 2020 toiminnassa olevien raatien osallistujilta. Sen perusteella vammaispalvelujen
johtotiimissä on sovittu vuodelle 2021 seuraavat asiakasosallisuutta tulevat painopisteet:
-päivätoiminnassa oma yhdistetty läheis-asiakasraati, käynnistyy maaliskuussa
-lasten ja nuorten palvelut oma, on käynnissä ja Maarit Mikkonen vetää
-oman tuotannon asumisessa oma ja Jari Kangas vetää
-VANEn rooli vammaispalvelujen kehittämisessä ja asiakasnäkökulman esille tuomisessa
merkittävä
4. Vammaispalvelussa on käynnistetty tammikuussa 2021 Vammaispalvelujen palvelukuvauksen työstö
5 .Asiakaspalautetta verkkosivuista
- saavutettavuus eri asiakasryhmien näkökulmasta
- tietojen löytäminen yleisesti kaupunkitasoisesti ja vammaispalvelujen osalta
6. Päivätoiminta
- korona ajan rajoitteet huomioiden 5 asiakas /ryhmä
- virtuaalinen päivätoiminta ap ja ip ryhmät
- puhelinyhteydet asiakkaan tarpeen mukaan /päivittäin, viikoittain
- Savotalo tiimi 1 ja 2 tilat muussa käytössä
7. Asuminen
- henkilöstövaihdoksia Maljapuro ja Puuseppä
- kriisipaikka ja tilapäispaikka korona-ajasta johtuen vajaalla käytöllä 60 - 70 %
8.2. Muut esille tulevat asiat
Sirkku Lappalainen toi esille huolen riskiryhmien rokotuksen toteuttamisesta. Esim. omaishoitajien ja
riskiryhmäläisten rokotuksista ei ole tullut tarkkaa tietoa. Tarkennusta tarvitaan myös siihen, onko
Maljapuron tilapäinen paikka sama kuin kriisipaikka, vai onko kaksi erillistä paikkaa.
Sihteeri selvitti asiaa kokouksen jälkeen Jari Kankaalta:

Maljapurolla ei ole kuin yksi huone tätä varten, jossa etusijalla on ennakkoon paikan
varannut intervalliasiakas. Jos /kun intervallihuone on vapaa, niin kriisiasiakas on siellä.
Erillisiä huoneita ei ole ja kahta asiakasta samassa huoneessa ei pidetä
Tuomo Burman toi esille huolen, missä vaiheessa vammaisten henkilökohtaiset avustajat saisivat
rokotteen. Hän toi esille, että on ollut epäselvyyksiä käytössä olevien s-postien voimassa olosta kuten
palveluohjaus, palkat. Tiedottaminen ei ole kaikin ajoin ajantasaista. Vuonna 2020 on tehty mm.
näkövammaisten yhdistyksen tekemä aloite, joista ei ole saatu palautetta. Paula kommentoi, että
aloitteet ovat käsittelyssä vasta helmikuun valtuustossa. Vastausten pitäisi tulla aloitteen tekijöille.
Kirsi Rönkkö kertoi, että 28.1. oli tullut tieto siitä, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella
sulkeutuu toimintoja tartuntatautilääkärin ohjeen mukaan mm. seuraavasti:
29.1.2021 sulkuja liikuntapaikka palveluihin 12.2. saakka.
Kaikki ohjattu liikuntatoiminta keskeytetään.
Kirjaston lukusalit ja lukupaikat sulkeutuvat, kansalaisopiston liikuntaryhmät
keskeytetään.
Teatteri tauolla 20.2.saakka. Museot avoinna yksittäisille asiakkaille.
Mika Saastamoinen: Järjestöjen korona ilta on 9.2.2021.
Sirpa Jouhkimo: kuntavaalit huomioiden tulisi huomioida äänestyspaikkojen esteettömyys ja koronarajoitteet. Tuomo Burman muistutti, että kotiäänestys on aina yksi mahdollisuus. On tärkeää
huomioida löytää ne ihmiset, jotka äänestävät kotona.
Sirkku Lappalainen kysyi, onko tullut päätöstä taksimatkan omavastuu osuuteen liittyen. Mika
Saastamoinen kertoi AVIn päätöksestä seuraavaa:
Aluehallintovirasto katsoo tässä vaiheessa riittäväksi saattaa edellä esitetty KHO:n
ratkaisussa esitetty lain tulkinta Kuopion kaupungin tietoon. Aluehallintovirasto ohjaa
Kuopion kaupunkia muuttamaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen
omavastuuosuudet lain mukaisiksi.
Aluehallintovirasto velvoittaa Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunnan
antamaan 29.1.2021 mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin Kuopion kaupunki
on annetun ohjauksen perusteella ryhtynyt.

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.
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