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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

MUISTIO 4/2020

Aika

Torstai 28.5.2020 klo 14 - 16

Paikka

Teams kokous

Läsnä

Katja Heinonen
puheenjohtaja
Mika Saastamoinen
varapuheenjohtaja
Jukka Asumaa
jäsen
Tuomo Burman
jäsen
Sirpa Jouhkimo
jäsen
Kirsi Rönkkö
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Paula Pakarinen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
Tytti Luoma luottamushenkilöedustaja
Jari Kangas
palveluesimies, vammaispalvelut
Kirsikka Markkanen
sihteeri, hallintopalvelusihteeri, vammaispalvelut
Poissa

Laura Eskanen
Kirsi Kokko luottamushenkilöedustaja
Tapio Ovaskainen varajäsen /Sirpa Jouhkimo
Helena Liukkunen jäsen
Eija Rytkönen varajäsen /Tuomo Burman
Ritva Mikkola varajäsen /Kirsi Kokko
Maarit Mikkonen sihteeri, kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut
Sirkku Lappalainen varajäsen /Mika Saastamoinen

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Heinonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
siten, että kirjataan uusi pykälä Matkojen yhdistelykeskuksen –asiasta.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirja.
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5 Vammaispalvelun ajankohtaiset asiat
Jari Kangas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

päivätoiminta alkaa hallitusti asteittain 1.6 alkaen, toiminnassa noudatetaan STM ohjeita. Turvavälit ja hygienia kunnossa.
asumiseen, pyykkihuoltoon ja siivoamiseen kiinnitetty erityistä huomiota
koronan osalta tilanne rauhallinen
suojavälinetilanne on hyvä
vammaispalveluissa kontaktointi työnantajat ja sovitulla prosessilla suojainjakelu
hoiva-apu työryhmä työskentelee
avustajilta ei ole tullut palautetta suojavälineiden käytöstä
Heta-liiton julkaisu 14.5.2020 Suojavälineiden käyttö henkilökohtaisessa avussa
• Sosiaali- ja terveysministeriön 13.5.2020 antamalla päätöksellä tiukennetaan suojavälineiden käyttöä henkilökohtaisessa avussa. Päätös on velvoittava ja se koskee tilanteita, joissa henkilökohtaisen avun käyttäjä kuuluu riskiryhmään
• Ministeriön päätös tiivistettynä:
• Kun henkilökohtaisen avun käyttäjä kuuluu riskiryhmään ja henkilökohtainen avustaja työskentelee lähikontaktissa, on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista nenäsuusuojusta. Jos niitä ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä.
• Olennaista on, sisältyykö henkilökohtaiseen apuun lähikontaktia. Esimerkiksi sillä,
missä henkilökohtainen apu tapahtuu, ei ole merkitystä.
• Työntekijä on perehdytettävä suu-nenäsuojusten ja visiirien käyttöön.
• Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivalla
vammaisella henkilöllä on käytettävissä suojavälineitä.
• Päätös on velvoittava ja se on annettu valmiuslain nojalla.
• Päätös on voimassa 30.6.2020 saakka.
• https://stm.fi/documents/1271139/21429433/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+valmiuslain+86+toimenpiteet_fi.pdf/
Matkojen yhdistelykeskuksen uutiset
o Uusi järjestelmä on tulossa kahden vuoden sisällä.
o Uusi järjestelmä on automatisoitu, ja se mahdollistaa lähimpänä olevan ja taloudellisimman kyydin valitsemisen.

6 Matkojen yhdistelykeskus
o
o
o

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

Puolentoista tunnin odotusaikaa on perusteltu matkojen yhdistelyllä.
Korona-aikana matkoja ei yhdistellä.
Mika Saastamoinen tekee Vammaisneuvoston nimissä kannanoton, jossa pyydetään, että puolentoista tunnin odotusajasta korona-aikana luovutaan ja taksi lähetetään heti, kun se on saatavilla. Kannanotto lähetään Vammaisneuvostolle Kuopion
vammaispalveluihin ja Savon Sanomiin (liite 1).
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o

Toivottiin, että asiakkaalle ilmoitettaisiin liikennöitsijän nimi, joka tulee hakemaan
asiakkaan.

7 Kunnallisteknisen suunnittelun ajankohtaiset asiat, Paula Pakarinen
•

Paula Pakarinen esitteli kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen ajankohtaisia asioita. Kunnallistekniset asiat( liite 2).

8 Kuopion rautatieaseman tilanne
•

Liikenneinsinööri Paula Liukkonen on kaupungin yhteyshenkilö Väylävirastoon ja
hän osallistuu ELYn neuvotteluihin. Hän on myös kaupungin yhteyshenkilö maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) neuvotteluissa.
Liikenneinsinööri Paula Liukkonen pitää ratapiha-asiaa esillä myös MAL-neuvotteluissa.
Toivotaan, että rahoitusta saadaan, niin että rautatieasema saadaan esteettömäksi.
Asiassa ollaan oltu yhteydessä kansanedustaja Tuula Väätäiseen, joka on luvannut
viedä asiaa eteenpäin.

•
•
•
•

9 llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
•

Ehdotettiin, että syksyllä kokouksia jatketaan joka kuukauden viimeinen keskiviikko
tai torstai.
Kaupungin alueella pysäköintiä valvoo kaupungin pysäköintivalvonta ja yksityisten
paikkojen valvontaa suorittaa yksityiset toimijat.
Kaupungin invapaikat ovat maksuttomia. Yksityisen tontin omistaja voi periä paikoitusmaksun.
Toivotaan, että yksityinen merkitsee selvästi paikan maksullisuuden.

•
•
•

10 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:23.
Kuopiossa 5.6.2020

Katja Heinonen
puheenjohtaja
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