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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

Aika:
Paikka:

Julkinen

MUISTIO 4/2021

torstai 24.9.2021 klo 14.00–16.00
Etäyhteys TEAMS-sovelluksella

Osallistujat:

Katja Heinonen, puheenjohtaja
Mika Saastamoinen, varapuheenjohtaja
Tuomo Burman, jäsen
Tytti Luoma, luottamushenkilöedustaja
Helena Liukkunen, 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
Tapio Ovaskainen, varajäsen/ jäsen Sirpa Jouhkimo
Jari Kangas, palveluesimies, vammaispalvelut

Muut osallistujat

Jerry Pasanen, Suomen Avustajapalvelut, kohdat 1-5
Heli Laurinen, kaupunkiympäristön palvelualue, kohdat 1-6
Timo Tanninen Kuopion tilapalvelut, kohdat 1-6
Jari Kangas, palveluesimies Kuopion kaupunki

Poissa

Kirsi Rönkkö, kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue
Kirsi Kokko luottamushenkilöedustaja
Laura Eskanen, vammaispalvelupäällikkö, Vammaispalvelut
Paula Pakarinen, suunnitteluinsinööri,
kaupunkiympäristön palvelualue
Sirpa Jouhkimo
Kirsi Kokko
Eija Rytkönen, varajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslistalle päivitettiin osallistujaksi Timo Tanninen, Kuopion tilapalvelut.
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Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Suomen avustajapalvelut esittäytyy
Käytiin keskustelua avustajatuntien oikeellisuuden ilmoittamisesta ja niiden
seurannasta. Keskustelua herätti se, miten asiakas pystyy kontrolloimaan tuntien
oikeellisuutta, jollei asiakkaalle jää mitään dokumentaatiota. Miten asiakas voi olla
varma, että toteutuneet tunnit ilmoitetaan oikein.
Jerry Pasanen: Palveluseteli järjestelmä ei mahdollista tuntien ylittämistä
Jos väärinkäytöksiä esiintyy ohjeistuksista huolimatta, toimitaan työnantajan
oikeuksien mukaan. Kuntien palvelusetelien sääntökirja ohjeistaa toimintaa ja eri
kunnilla on erilaisia käytäntöjä. Työntekijä voi tarvittaessa myös yhdessä
asiakkaan kanssa laittaa tunnit eteenpäin, mutta palvelusetelimallissa tätä ei ole
ollut tarvetta toteuttaa.
Palvelusetelijärjestelmästä pystyy myös asiakas tarkastamaan toteutuneet tunnit.
Asioita voidaan tarvittaessa seurata myös asiakaskohtaisesti, jos tähän on
tarvetta. Avustajapalveluiden alueen palvelukoordinaattoriin voi olla yhteydessä,
jos epäselvyyksiä tulee esille (liite 1).

5. Kaupunkiympäristön asiat
Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö, Kuopion kansallinen kaupunkipuisto.
Timo Tanninen, Kuopion Tilapalvelut, Savilahden alue. Diat muistion liitteenä
(liitteet 2 ja 3).

6. Vammaispalvelun asiat
Maarit Mikkonen:
Palvelukotien asukkaiden rokotus ei riskiryhmäläisten osalta on käynnistynyt.
Palvelukotien henkilöstön rokotus etenee yleisten ohjeiden mukaan.
Asumisen kilpailutus kommentointi mahdollisuus on 5.5.2021 saakka.
Vammaispalvelut ovat mukana Posote-valmistelussa vammaispalvelun
alatyöryhmässä. Kevään 2021 aikana tehdään raportti asioista, jotka tulee
huomioida siirtymävaiheessa.
Mika Saastamoinen toi esille esimerkin, että jossain palvelukodissa asiakas on
ollut vaarassa saada rokotteen toiseen kertaan. Mika selvittää kohdetta ja ilmoittaa
siitä sihteerille tarkemmin.
Päivä- ja työtoiminnan kesäloma on 2.7.–2.8.2021 välisenä aikana.
Avotyötoimintaa organisoidaan uudelleen. Siirtymisvalmennus on aloitettu ja
jatkossa kaikilla PAT ohjaajilla on ryhmässään noin viisi avotyötoiminnan asiakasta
(annetaan tuki yrityksessä olevalle asiakkaalle). Aiemmin avotyötoiminta oli
kolmen ohjaajan vastuulla Kuopion keskiössä – jatkossa 15 ohjaajan vastuulla.
Jari Kangas: Avustajien työsuhde ja irtisanominen
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Sirkku Lappalainen toi esille, että on tullut esille yhteydenottoja, joissa yli 18vuotiaiden avustajilta on vaadittu lähihoitajatutkintoa liittyen hoivaan ja hoitoon.
Hän toi esille, että ammattitutkinto ei takaa osaamista, esim. pitkään avustajana
toiminut henkilö on osaavampi kuin ammattihenkilö. Epäselvyyksiä on ollut myös
avustajien työsuhteiden irtisanomisessa.
Jari Kangas: Työantaja irtisanoo avustajan, avustajakeskus auttaa ja tukee
työantajia. Henkilökohtaisen avustajan ei tarvitse olla sosiaali- tai
terveydenhuoltoalan ammattilainen. Osa työnantajista on muuttanut
henkilökohtaista apua esim. palvelusetelille tai ostopalveluun. Viikko Savossa
joulukuussa ollut juttu on sisältänyt osin virheellistä tietoa, mistä pahoittelut.
Päätöksen ollessa määräaikainen, palvelun toteuttamista arvioidaan.
Keskustelussa tuli esille, että kouluttamaton henkilö on irtisanottu avustajan
tehtävästä koska ei ole ollut ammattitutkintoa. Jari Kangas totesi, että
henkilökohtaisella avustajalla ei tarvitse olla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
tutkintoa. Hän selvittää asiaa saatuaan tarkemmat tiedot.
Keskustelua käytiin siitä, että palvelupäätösten tulisi olla toistaiseksi voimassa
olevia, ei määräaikaisia. Näin varsinkin silloin, kun on tiedossa, ettei asiakkaan
tilanteeseen ole tulossa mainittavia muutoksia. Määräaikaiset palvelupäätösten
tarkastukset on kuitenkin hyvä tehdä, eikä sen tarvitse muuttaa
palvelupäätöstä.
Palvelusetelien myöntämistä toivottiin kehitettävän niin, että niitä voisi myöntää
kerrallaan esim. vuodeksi. Asiakkaiden ei tarvitsisi erikseen toimia eri setelien
kanssa.

7. llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
Sirkku Lappalainen:
Hoiva ry laatii kirjelmää asumisen kilpailuttamisessa huomioitavista asioista.
Asiakirjoista on tullut esille mm. että hinnan muodostuksessa laadun osuus vain 10
%.
Vammaisneuvosto pitää hinta-laatu suhdetta huolestuttavana. Kilpailutus aiheuttaa
epävarmuutta ja huolta perheissä ja asiakkaissa.
Sihteeri vie palautteen vammaispalvelupäällikkö Laura Eskaselle.
Tapio Ovaskainen toi esille Helppo liikkua – kampanjan
https://www.invalidiliitto.fi/helppo-liikkua-viikko-17-2352021
Tähän liittyy mm. pysäköintiin liittyviä tunnuksia.
Sihteeri on yhteydessä Sirpa Jouhkimoon aineiston osalta.
Yritetään saada Kuopion sivuille info Helppo liikkua -viikosta.

8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

