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torstai 25.2.2021 klo 14.00 – 16.00
Etäyhteys TEAMS sovelluksella

Osallistujat Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Tuomo Burman
Paula Pakarinen
Tytti Luoma
Helena Liukkunen
Sirpa Jouhkimo
Ritva Mikkola
Sirkku Lappalainen
Kirsi Rönkkö,
Maarit Mikkonen
Eija Rytkönen
Tapio Ovaskainen
Poissa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja
jäsen
jäsen
varajäsen/Kirsi Kokko
varajäsen/Mika Saastamoinen
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
kehittämiskoordinaattori, Vammaispalvelut, sihteeri
varajäsen /Tuomo Burman
varajäsen/ Sirpa Jouhkimo
Laura Eskanen, vammaispalvelupäällikkö, Vammaispalvelut
Kirsi Kokko luottamushenkilöedustaja
Jukka Asunmaa

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. Vammaispalvelun asiat

Koronarokotukset ovat käynnistyneet palvelukodeissa yli 70-vuotiaille
• Keskusteltiin yleisesti koronarokotuksiin liittyvistä järjestelyistä ja ryhmittelyistä
• Tytti Luoma toi esille, että THL huomioinut vammaisryhmiin kohdennetut rokotukset
Asumisen kilpailutuksen palvelukuvauksia työstetään tällä hetkellä.
RAI asiakasarviointi järjestelmä hankintapäätös tehty, käyttöönotto kevät 2021.
Käyttöönotto ja henkilöstön koulutus vuoden 2021 aikana, tarkoista aikatauluista ei minulla
tietoa vielä.
Lasten yksikön suunnittelu etenee.
Lasten palvelujen tuottamistapoja edistetty. Palvelujen toteutustavat lapsiperhepalvelut,
varahenkilöstö, MLL, ostopalvelut ja perhehoito.
Maljapuron tilapäispaikan käyttö. Nykyisillä asiakkailla käyttöaste on yli 80 % .
Palvelun tuottajiin on tulossa uusia toimijoita mm. Autismisäätiö on käynnistämässä
toimintaa Kuopion alueelle.
1.4.2021 alkaen kuljetuspalvelun uudet omavastuut käyttöön. Ovat siis jo Asiakasmaksut
2021 määritetty. Tulossa tiedote asiakkaille.
• Keskusteltiin siitä, että tiedotteen on oltava ajantasainen ja jakelun toivotaan olevan
laaja
• saavutettavuus huomioitava mm. näkövammaiset tai muut erikoisryhmät
• miten kaupungin päätöksissä otetaan huomioon saavutettavuus
• Maarit pyytää näistä vastauksia vammaispalvelupäällikkö Laura Eskaselta
• Saavutettavuusdirektiivi koskettaa pääasiassa käytännössä verkko, digi,
mobiilisovelluksia
o tiedon oltava kaikkien saatavilla
• koskettaa kuntia, julkishallinnon sivut, verkkosivuja, oppilaitoksia, julkisia
palveluita
Päivä- ja työtoiminta jatkaa toimintaa porrastetusti. Pienryhmissä on turvallisen
päivätoiminnan takaamiseksi viisi asiakasta per ryhmätila. Ruokailut ja kuljetukset on
järjestetty koronatilanne huomioiden. Kotiin annettavaa tukea jatketaan virtuaalisen
päivätoiminnan, puhelinkontakteilla ja tarvittaessa kotikäynnillä. Tuetussa asumisessa
ja asumisen ohjauksessa on lisätty videohoivan kautta annettavaa tukea.
• Käytiin keskustelua päivätoiminnan rajatusta toiminnasta ja sen aiheuttamista
lieveilmiöistä mm. syrjäytyminen

6. Kuopion kunnallistekniset asiat
Paula Pakarinen esitteli, liite 1.
Käytiin keskustelua painopiste alueista vrt tekonurmien rakentaminen vs vammaisten
palvelut ja niistä leikkaaminen.
Marko Väätäinen on ollut Mikaan yhteydessä allasnosturien osalta Lippumäen uimahallin
remontointiin liittyen.

Kuntolaakson pysäköintiin liittyen Paula selvittelee yhdenvertaista maksujärjestelmää vrt
Toripysäköinti.
Autoliitto on ladannut mobiilisovelluksen liittyen inva-pysäköintiin
https://moottori.fi/liikenne/jutut/autoliiton-sovellus-invapysakointipaikat/
Katujen lumityöt teettävät paljon työtä. Puheenjohtajalle tullut yhteydenottoa keskustan
kävelykatuihin.
Ilmastonmuutokseen liittyen Paula kertoi, että voimakkaat sateet tuovat haasteita
hulevesiverkostoon, jolloin viemärit eivät vedä. Haasteita tuovat myös suuret, kerralla
tulevat lumimäärät.

6.1. Matkakeskus
22.3. klo 13.00 on sovittu tutustumiskäynti matkakeskukseen.
Matkakeskus on yksityisen toimijan Lapti tekemä rakennuskompleksi. Kuopion kaupunki
on vuokrannut rakennuksista tiloja. Kaupunkiympäristön puolelta tutustumiseen
osallistuvat Paula Pakarisen lisäksi kaksi henkilöä ja Laptin puolelta kaksi henkilöä.
Vammaisneuvostosta tutustumaan lähtevät Katja, Mika, Tytti, Tuomo sekä
kuulovammaisten edustajana Mikko Roininen.
Matkakeskuksen alueelta löytyy ns. äänimajakoita, tietoa löytyy WSP Oyn sivuilta
https://www.wsp.com/fi-FI/projects/kuopion-matkakeskuksen-esteeton-opastus

7. llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat
asiat
•

•

Mika Saastamoinen:
Kuopion toimintakertomus: sivu 13; löytyy tilastot, missä kerrotaan että
Kuopiossa on 800 vammaista vähemmän v-20 kuin v.-19.
http://publish.kuopio.fi/kokous/2021732674-7-1.PDF . Pyydetään tähän avaamista
vammaispalvelupäälliköltä.
Vuonna -20 vammaispuolen budjetti alitettiin 1,3 M€. Pyydetään tähän selvitystä
vammaispalvelupäälliköltä.

•

Sirkku Lappalainen:
kuljetuspalveluissa on todennäköisesti tullut säästöä korona-aikana, koska ihmiset eivät ole
liikkuneet paljoa

•

Maarit selvittää, mitkä ovat Monetralla vammaisneuvoston palkkioiden maksatusjaksot.

•

Seuraavaan kokoukseen 25.3. 2021 pyydetään saavutettavuus näkökulmasta Kaupungin
viestinnän edustajaa.

8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15,35
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