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KOKOUS MUISTIO 5/2020
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 26.8.2020 klo 14 – 16.00
Etäyhteys TEAMS sovelluksella

Osallistujat:

Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Jukka Asumaa
Tuomo Burman
Kirsi Rönkkö
Paula Pakarinen
Tytti Luoma

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin
edistämisen palvelualue
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja

Helena Liukkunen
jäsen
Eija Rytkönen
varajäsen
/Tuomo Burman
Ritva Mikkola
varajäsen /Kirsi Kokko
Maarit Mikkonen sihteeri, kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut

Poissa

Laura Eskanen
Sirpa Jouhkimo
Kirsi Kokko
Tapio Ovaskainen
Sirkku Lappalainen

vammaispalvelupäällikkö
jäsen
luottamushenkilöedustaja
varajäsen /Sirpa Jouhkimo
varajäsen /Mika Saastamoinen

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

Postiosoite
Käyntiosoite

PL 227, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 17 B

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Muistio
Kuopion kaupunki
Perusturva ja terveydenhuolto
Vammaispalvelut
Vammaisneuvosto

26.8.2020

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5 Vammaispalvelun ajankohtaiset asiat
Vammaispalvelu yleiset:
•

Kuopion kaupungin hoiva- ja vammaispalvelut ovat Ylä-Savon soten ja Varkauden kanssa
mukana RAI (Resident Assessment Instrument) järjestelmän yhteishankinnassa. RAI:ta
käytetään asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Hankinnan kilpailutus toteutuu syys-lokakuussa 2020 aikana ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain
2021-2022 aikana. Lisätietoa löydät https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla

•

VideoVisit eli videovälitteinen asiakastyö järjestelmä pilotoidaan Savo Grown tuella vammaispalvelun palveluohjauksessa ja avustajakeskuksen palveluohjauksessa 1.9.202031.3.2021 aikana.

•

VideoHoiva otetaan käyttöön loka-marraskuussa Nilsiässä ja Juankoskella. Järjestelmän
käyttöönotolla pyritään tukemaan em. alueilla asuvien kehitysvammaisten henkilöiden kotona asumista

•

Korona-asiat: tilanne nyt rauhallinen, mutta valmius koko ajan ja sitä ylläpidetään. Kaupunki on aloittanut kasvomaskien jakamisen yhteistyössä asukastupien, seurakunnan ja
järjestöjen kanssa. Kasvomaskien hankkimista ja jakamista koordinoi työryhmä, johon on
nimetty edustajat kaupungin lisäksi seurakunnalta, SPR:ltä ja Servicalta. Työryhmän vetäjänä toimii kaupungin turvallisuuspäällikkö. Työryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kuntalaisten maskien saamisesta huolehtiminen. Kuopion kaupunki on tilannut Servicalta 10 000 kertakäyttömaskia, joista on jo jaettu
noin 5 000 kpl seurakunnan diakoniatyölle, SPR:lle ja eri järjestöille. Maskeja on saatavilla
myös asukastuvilla ja luonnollisen asioinnin yhteydessä. SPR:n vapaaehtoisten kautta
maskeja tullaan jakamaan myös Juankosken, Maaningan, Nilsiän ja Karttulan alueella.

•

Effica-asiakastietojärjestelmän uudistuminen ja käyttöönotto: Sosiaalihuollon lukuisat rekisterit tulee yhdistää kahteen rekisteriin, sosiaalihuollon asiakasrekisteriin ja ilmoitusrekisteriin. Samanaikaisesti on otettava käyttöön sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeusmääräys. Palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeusmääräys toteutetaan Effica SoPa järjestelmään yhteistyössä järjestelmän toimittajan TietoEVRY:n ja Istekin kanssa. Palvelutehtäväuudistukseen liittyen otetaan käyttöön Effican “uusi kirjaamistapa” ja sähköiset lomakkeet palvelutehtävittäin, mikä mahdollistaa määrämuotoisen kirjaamisen. TietoEVRY:ltä tulleessa tarjouksessa vuodelle 2020 tarjottiin mahdollisuutta ottaa
käyttöön kaikki Effican perustuotteeseen ja sähköinen asiointi Oma palveluun tehdyt lisämaksulliset piirteet, joiden käyttöönotto toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Muutokset valmistelevat sitä, että aikanaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjat näkyvät asiakkaille OmaKannassa. Vammaispalvelun osalta tämän uudistuksen yhteydessä otetaan
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käyttöön sähköinen vammaispalveluhakemus ja mahdollisesti päätöksen tiedoksi antaminen asiakkaalle sähköisesti
•

Läheisraateja uudistetaan 2021 niin että toiminta kohdistuisi palveluittain asiakasosallisuuden vahvistamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Syksy 2020 työskentelyä lapsiperheiden
kanssa.

•

kaupungin nettisivujen (ml. vammaispalvelut) uudistaminen alkamassa 2021.Markkinointiin on viestitetty, että mukaan tulee ottaa erilaisia asiakasryhmiä ja palvelujen käyttäjiä.

Päivä- ja työtoiminta:
Toiminnat ovat porrastetusti auki ja mahdollisesti jatkuu loka-marraskuulle saakka. Seurataan koronatilannetta aktiivisesti ja tiedotetaan sitä mukaa asiasta. Asiakas ei voi tulla sairaana päivätoimintaan. Maskit ovat käytössä julkisissa- ja yhteiskuljetuksissa, toimintakeskus jakaa asiakkailleen.
Keskustelua liittyen edelliseen:
Maskien jakelu
Vammaisneuvosto lähettää turvallisuuspäällikkö Saija Rahkoselle palautetta kasvomaskien jakamiseen liittyvästä prosessista. Vammaisjärjestöt jakelun toteuttajana on jätetty jakelun ulkopuolelle,
vaikka järjestöissä kohdataan paljon haavoittuvimmassa asemassa olevia henkilöitä.
Vammaisneuvosto esittää myös huolensa siitä, kuinka lähipalvelualueilla tavoitetaan maskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville henkilöille.
Vammaisneuvoston jäsenet ovat myös huomanneet, että maskien käyttö julkisissa kulkuneuvoissa
Kuopiossa on vähäistä.
Kuljetukseen- ja kyytien yhdistämiseen liittyen
Pj Katja Heimonen oli ollut kuljetusasioihin liittyvässä tapaamisessa.
Tapaamisessa oli tullut esille mm. että jokainen kaupunki saa itse määrittää yhdistääkö kuljetuksia.
Keskusteltiin MYKin kautta olevien kuljettajien suojamaskien käytöstä. Todettiin,että heillä olisi
hyvä olla maskisuositus.
Päivätoiminta
Kirsi Rönkkö oli kiinnostunut päivä- ja työtoiminnan video välitteisestä päivätoiminnasta, Hän on
yhteydessä päivätoimintaan Eija Väisänen ja Jonna Kankkunen.
6 Kuopion kunnallistekniset asiat
Paula Pakarinen esitteli, esittely liitteenä.
Paulalle voi laittaa palautetta Väinälönniemen pysäköintiin liittyen
Puheenjohtaja ehdotti tutustumiskäyntiä uimahalliin. Maarit on yhteydessä hyvinvoinnin palvelualueelle Saku Kekäläiseen. Pj toi esille mm. että kuntosalilta puuttuu ohjeet ja tila on ahdas, uimahallin ikkunoista puuttuu tummennukset yms.
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Kirsi Rönkkö sopii tutustumiskäyntiä uuteen museoon.
Tuomo Burman toi esille kuina kaupungin rakentamisessa tulee usein esille se, että suunnitelmissa
ja toteutumisessa ei näy esteettömyys ja saavutettavuus ja miten asiaa voisi edistää. Paula Pakarinen kommentoi, että vammaisneuvosto on tärkeä yhteistyökumppani tuomaan esille esteettömyyteen liittyviä asioita, ja tarvitaan yhteistoimintaa asioiden edistämiseksi.
7 llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
Varkauden vanhus- ja vammaisneuvostojen työkokoukseen 2.9.2020 osallistutaan etäyhteydellä
kukin omista työ/kotipisteistä.
Seuraavat Vane kokoukset pidetään etänä.
Jukka Asumaa lähetti aiemmin vammaisneuvostolle lehtijutun Pohjois-Karjalan esteettömästä luontomatkailusta. Hän toi myös esille induktiosilmukka tarpeen Savilahden luolastoon tehtävään liikunta ja toimintakeskukseen. Paula välittää molemmista asioista palautetta eteenpäin.
Mika Saastamoinen kertoi, että Pohjois-Karjalassa yksityinen toimija toteuttaa Ely keskuksen tuella
esteettömiä reittejä. Toimintaan tarvitaan 4-6 henkilöä mukaan, Mika selvittää asiaa edelleen.
8 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.19

Katja Heimonen, pj

Maarit Mikkonen, sihteeri

Jakelu
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