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Aika

Torstai 23.4.2020 klo 14 - 16

Paikka

Teams kokous

Läsnä

Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Tuomo Burman
Sirpa Jouhkimo
Paula Pakarinen
Tytti Luoma
Maarit Mikkonen
Sirkku Lappalainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja
sihteeri, kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut
varajäsen /Mika Saastamoinen

Poissa

Laura Eskanen
Kirsi Kokko luottamushenkilöedustaja
Jukka Asumaa jäsen
Tapio Ovaskainen varajäsen /Sirpa Jouhkimo
Helena Liukkunen jäsen
Kirsi Rönkkö kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Eija Rytkönen varajäsen /Tuomo Burman
Ritva Mikkola varajäsen /Kirsi Kokko

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.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirja.
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5 Vammaispalvelun ajankohtaiset asiat
Maarit Mikkonen:
päivätoiminta keskeytetty 17.-18.3. alkaen ryhmämuotoisena
o puhelintuki ja kotikäynnit tarvittaessa
o tilapäinen hoito toteutuu Kivelässä yksittäisille asiakkaille
vp-yksikkö: aukioloaikoja supistettu ( klo 9-12) ja siirrytty pääasiassa puhelimitse/sähköisesti työskentelyyn
o ajanvarauksella asiakkaita voidaan tarvittaessa tavata
o kiireelliset kotikäynnit tehdään
o asiakkaiden hakemuksia otetaan vastaan ja viranhaltijapäätöksiä tehdään koko
ajan
– asiakkaiden palvelut turvataan poikkeustilanteesta huolimatta
suojavälineet
o ohjeistus ja saatavuus
o toimitaan STM ohjeiden mukaan
o suojainten saatavuudessa ollut valtakunnallisesti haasteita
tiedotteet
o asiakkaille ja palveluntuottajille, osin yhteistyössä hoivan kanssa
- omt, hk-apu, päivittyvät covid-ohjeet liitteineen
seurataan tilannetta ja valtakunnallisia ohjeita tiiviisti
o stm, thl, kaupungin sivut, vp sivut – ohjeet päivittyvät koko ajan
varautumissuunnitelmia tehdään asiakasryhmien palvelujen turvaamiseksi
- menossa on soittokierros henkilökohtaisen avun työnantajille ja omaishoitajille
o kartoitetaan mahdollista tuen ja hoivan tarvetta omaishoitajan/hk-avustajan sairastuessa koronaan
o kartoitetaan suojain tarvetta
Käytiin keskustelua henkilökohtaisen avun ja omaishoitajien suojavälineiden saatavuudesta.
Vammaispalveluun tuli palautetta viivästyneestä ja epäselvästä tiedottamisesta liittyen suojainten saamiseksi käyttöön. Vertailuna oli Varkauden kaupungin ja ESSOTEn alueen toimet vastaavissa tilanteissa. Soittokierroksista saatu palaute on ollut myönteinen ja tarpeellinen.
Mika Saastamoinen välitti kaikille tiedoksi tiedonannon koronatilanteeseen liittyen https://www.invalidiliitto.fi/blogit/rajataanko-vammaisia-tehohoidon-ulkopuolelle
6 Kunnallisteknisen suunnittelun ajankohtaiset asiat, Paula Pakarinen
Kunnallistekniset asiat liite 2
7 llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
Kirjattiin tiedoksi, että vammaisneuvostolle on mennyt kunnallisteknisen suunnittelun ajankohtaiskatsaus sähköpostilla maaliskuussa.
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Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen
koronavirustilanteessa. (liite 1).
Seuraava kokous 28.5.2020. Arvioidaan lähempänä ajankohtaa toteuttamistapa.
10 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15
Kuopiossa 23.4.2020

Katja Heinonen
puheenjohtaja
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