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Torstai 25.3.2021 klo 14.00–16.00
Etäyhteys TEAMS-sovelluksella

Osallistujat

Katja Heinonen, puheenjohtaja
Tuomo Burman, jäsen
Paula Pakarinen, suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
Tytti Luoma, luottamushenkilöedustaja
Helena Liukkunen, jäsen
Sirpa Jouhkimo, jäsen
Ritva Mikkola, varajäsen/jäsen Kirsi Kokko
Sirkku Lappalainen, varajäsen/varapj Mika Saastamoinen
Päivi Partanen, varajäsen /Kirsi Rönkkö, jäsen
Jukka Asunmaa, jäsen
Maarit Mikkonen, kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut, sihteeri
Elina Saarela, tiedottaja, Kuopion kaupunki, kohtien 1-5 ajan

Poissa

Kirsi Rönkkö, kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Kirsi Kokko luottamushenkilöedustaja
Laura Eskanen, vammaispalvelupäällikkö, Vammaispalvelut
Mika Saastamoinen, varapuheenjohtaja
Eija Rytkönen, varajäsen /jäsen Tuomo Burman
Tapio Ovaskainen, varajäsen/ jäsen 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. Vammaispalvelun asiat ja saavutettavuus Kuopion kaupungissa
5.1.Saavutettavuus ja verkkosivu kokonaisuus /Elina Saarela
Vuoden 2020 aikana on tehty saavutettavuus korjauksia perustuen saavutettavuus
selvitykseen. Etusivut, navigaatio ja visuaalinen ilme on uusittu, samoin teksti ja otsikko
osiot on käyty läpi. Ruudunlukujärjestelmän pitäisi toimia. Sosiaalisen median
saavutettavuuden osalta on tehostettu toimintaa. Viittomakielen tulkkausta on otettu
käyttöön mm. kaupunginvaltuuston kokouksissa, niitä on myös tekstitetty. Viittomakielen
tulkkausta ja tekstitystä verkkosivuilla tehostetaan edelleen.
Tytti Luoma esitti kiitoksen kaupungille viittomakielen tulkkauksen ja tekstityksen
lisäämisestä.
Selkokielen käytön lisääminen hyödyttäisi myös muita asiakasryhmiä. Joissakin
sairaanhoitopiireissä on jo tuotettukin selkokielisiä sivuja. Usein törmää myös kuitenkin
asenteisiin selkokielisyydestä.
Sirkku Lappalainen toi esille useiden eri asiakasryhmien tarpeen asioiden selkeästi
esittämisestä. On asiakkaita, joilla on ymmärtämisen vaikeutta.
Tuomo Burman toi esille tiedon löytämisen haastetta mm. verkkosivuilta. Selkeä ilmaisu
on hyvä lähtökohta kaikkeen. Selkeä ilmaisu palvelee myös maahanmuuttajia.
5.2.Vammaispalvelun kuulumiset/Maarit Mikkonen
1. Päivätoiminta
Vuoden 2021 loppuun saakka on sovittu porrastettua toimintaa. Osa tiloista edelleen
riskiryhmien rokotusten käytössä – mahdollisesti vuoden loppuun saakka
•
•
•

lautakunnan päättämät kiinniolopaussit ovat selkeyttäneet loma-ajan hoidon
tarvetta – vain yksi asiakas on tarvinnut esim. vko 10 loma-ajanhoitoa
aamu- ja iltapäivätoimintaa on tällä hetkellä vain Kivelän toimintakeskuksessa
uusi asiakkaita tulossa Kivelään kaksi ja Savotalolle n. 10

Maskien käytössä on haasteita muutamilla asiakkailla - riskit on tunnistettu – muutoin
kaikki hyvin koronasta huolimatta.
2. Vammaispalveluyksikkö
Koronatilanne on rauhallinen. Rokotukset etenevät THL:n ohjeiden mukaisesti.
Kuljetuspalvelun omavastuumaksusta tiedote ja päivitetyt kuljetuspalveluohjeet
postitettu kaikille kuljetuspalveluasiakkaille ja löytyvät myös
https://www.kuopio.fi/kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluun liittyen kaivataan esitettyyn saattajakysymykseen tarkempaa vastausta
vammaispalvelupäällikkö Laura Eskaselta.
Lasten tp-hoitoyksikön suunnittelu on menossa. RAI-asiakasarvioinnin hankintapäätös
tehty ja henkilöstön koulutukset ovat seuraavana vuorossa.
Asumisen kilpailutuksen työstö etenee. Työstetään mm. laadullisia pisteytettäviä asioita.
Hoiva ry toivoo, että Hoiva ry saisi kommentoitavaksi tarjouspyynnön. Tytti Luoma toi
esille, että yleisesti ottaen on tärkeää osallistaa vammaisia henkilöitä heitä koskevaan
päätöksentekoon ja neuvotteluihin.
Nuorten, itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten henkilöiden alkoholin käyttöön on
kiinnitetty huomiota, ja käynnistetty ennaltaehkäiseviä ja ohjaavia toimintoja.
Keskustelussa tuli esille, että lisääntynyttä alkoholin käyttöä on ollut todettavissa kaikissa
vammaisryhmissä Korona-aikana.

6. Kuopion kunnallistekniset asiat
Paula Pakarinen esitteli Kuopion kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen
ajankohtaiset asiat (liite 1 ).
Huhtikuun kokoukseen pyydetään mukaan tilapalveluista Timo Tanninen.

7. llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat
asiat
Sirkku Lappalainen toi esille Viikkosavo-lehdessä pari viikkoa sitten olleen jutun, missä
tuotiin esille Kuopion kaupungin toimintaa aikuisten hoiva-avun arvioimisessa ja
palvelun jatkumisessa. Pyydetään vammaispalvelupäällikkö Laura Eskaselta asiasta
selvitys ja hänet paikalle seuraavaan kokoukseen.
Seuraavaan kokoukseen pyydetään mukaan Suomen Avustajapalvelusta Jerry Pasanen.

8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.
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