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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

MUISTIO 7/2020

Aika

Keskiviikko 28.10. 2020 klo 14–15.10

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Laura Eskanen
Tuomo Burman
Paula Pakarinen
Tytti Luoma
Kirsi Rönkkö
Ritva Mikkola
Sirkku Lappalainen
Jari Kangas
Kirsikka Markkanen
Poissa

Julkinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
vammaispalvelupäällikkö, vammaispalvelut
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
varajäsen
varajäsen
palveluesimies, vammaispalvelut
sihteeri, hallintopalvelusihteeri, vammaispalvelut
Jukka Asunmaa, jäsen
Kirsi Kokko, luottamushenkilöedustaja
Sirpa Jouhkimo, jäsen
Helena Liukkunen, jäsen
Tapio Ovaskainen varajäsen /Sirpa Jouhkimo
Eija Rytkönen varajäsen /Tuomo Burman
Kirsi Kokko, jäsen
Maarit Mikkonen kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut

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.
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4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2020 pöytäkirja.
5 Asumisen tarveselvitys
•

Vammaispalvelupäällikkö Laura Eskanen esitteli Kuopion kaupungin palvelustrategiaa vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämiseksi vuosina 2020–2030. Asumisen palvelustrategia viedään marraskuun 2020 perusturva- ja terveyslautakuntaan.

•

Vammaispalvelupäällikön esityksen jälkeen asiasta käytiin keskustelua:
o Vammaisneuvosto: Onko kysytty palvelun käyttäjien mielipidettä ja
onko tehty kartoitusta, kuinka paljon on tulossa uusia asiakkaita asumisen piiriin?
▪ Vammaispäällikön vastaus: Sisäisesti on kartoitettu tulevia
asukasmääriä ja tämän hetkinen tilanne tiedetään hyvin. Asukasmääriä ja asumisen tarvetta on kuitenkin vaikea ennustaa,
koska Kuopio on kasvukeskus, jossa tapahtuu paljon muuttoliikettä.
▪ Vammaisneuvoston jäsen oli ollut 27.10.2020 Savaksen johdon
kanssa palaverissa ja Savas oli kiinnostunut järjestämään ja kartoittamaan tilapäishoidon tarvetta. Palaverissa keskusteltiin
myös asumisharjoittelusta tilapäishoitoyksikössä.
o Vammaisneuvosto: Maakunnista kuuluu huoli, että kehitysvammaisten asuminen on siirtynyt Kuopioon ja vanhemmat pelkäävät tilannetta, kun eivät jaksa tai pysty kulkemaan pitkää matkaa lapsensa
luokse.
▪ Vammaispäällikön vastaus: Viheralueilla on perhehoitopaikkoja. Eri asiakasryhmiä huomioidaan ja palveluiden sijaintia arvioidaan.
o Vammaisneuvosto: Läheisraati teki esityksen yksiköstä, jossa olisi ollut asumista, päivätoimintaa ja klubitoimintaa vammaisille. Kuopion
Hoiva esitteli Kaupungin johdolle esityksen.
o Vammaisneuvosto: Osa perheistä on ollut maaliskuusta alkaen ilman
tilapäishoitoa. Vaikeavammaisia on sijoitettu Vaalijalaan, kun vanhemmat ovat väsyneet hoitotyöhön. Laitoshoito on kallista siihen nähden mitä muita ratkaisuja olisi ollut, kuten henkilökohtainen apu. Perheet eivät voi odottaa, että näitä ratkaisuja vasta suunnitellaan.
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Vammaispäällikön vastaus: Korona-aika on tuonut haasteita tila-

päishoitoon. Kaksi yksityistä lasten tilapäishoitoa tuottavaa toimijaa on lopettanut viimeisen puolen vuoden aikana kaupungista riippumattomista syistä. Vaalijalasta ostetaan ja on ostettu
tarvittaessa lasten tilapäishoitoa jo ennen korona-aikaa.
Kaupunki on selvittänyt ja kartoittanut erilaisia tiloja lasten tilapäishoitoon sekä omana tuotantona että yksityisen toimijan
tuottamana, mutta sopivia tiloja ei ole löytynyt. Vammaispalvelulla ei ole omia tiloja, vaan kaikki tilat vuokrataan Tilapalvelulta.
Kotiin vietäviä palveluita on käytetty perheissä, joissa aikuisten
ja lasten tilapäishoitopaikat eivät ole ottaneet asiakkaita vastaan
korona-aikana.
Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu
ja se on mahdollinen tapauksissa, joissa lain
myöntämisperusteet täyttyvät.

o Vammaisneuvosto: Perheiden ohjaus, neuvonta ja tuki ontuvat nyt
pahasti, kun erityisneuvolaa ei ole ja on turvauduttu erikoissairaanhoitoon.
o Vammaisneuvosto: Asumisen kartoitusta helpottaisi, kun viranomainen tuntisi perheet ja heidän tarpeensa. Erityisneuvolan tarvetta ja
asiakkaan tuntemusta pitkältä ajalta korostetaan.
o Vammaisneuvosto: Erityisneuvolan lääkäripalvelut ovat siirtyneet
1.4.2020 alkaen terveyspalveluihin.
▪ Vammaispäällikön vastaus: Vammaispalvelussa on edelleen sosiaalityöntekijöitä ja palveluohjaajia, joilla on pitkä kokemus ja
hyvä tuntemus asiakkaista.
o Vammaisneuvosto: Kuopiota kannustetaan omaankin toimintaan ja
tästä hyvä esimerkki avustajakeskuksen huimasti parantunut palvelu,
mutta tämä tilapäishoito ei voi odottaa. Korona ei ole enää mikään
uusi asia.
▪ Vammaispäällikön vastaus: Avustajakeskuksella on palveluun
panostettu, josta olemme saaneet hyvää palautetta. Vammaispalveluissa pyritään asiakkaita palvelemaan asiakaslähtöisesti ja
yksilöllisesti.
▪ Asumisessa tarpeita on hyvin monenlaisia. Vammaispalvelu pyrkii tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja asiakkaille.
▪ Tilapäishoitovaihtoehtoja selvitetään koko ajan.
▪ Sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat tekevät asiakkaalle palvelutarpeenarvioinnin, jonka mukaan tehdään viranhaltijapäätökset.
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o Vammaisneuvosto: Kaikki kehitysvammaiset eivät saa henkilökohtaista apua vammaispalvelulain mukaan ja nämä tulisi toteuttaa Kehitysvammalain mukaisina erityishuollon palveluina.
6 Kuopion kunnallistekniset asiat
•
•
•
•
•

Paula Pakarinen esitteli kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen
ajankohtaisia asioita. Kunnallistekniset asiat (liite).
Käytiin keskustelua jalankulku- ja pyöräilyväylille asennetuista puomeista.
Paula Pakarinen on asiasta yhteydessä Näkövammaliiton esteettömyysasiantuntija Juha Sylbergiin.
Väinölänniemen uimarannan esteettömyyttä tarkastellaan.
Esteettömyys- ja kokemusasiantuntija Juha Sylbergiltä on saatu ohjeistusta
Matkakeskukseen kohokuvioinnista, ohjaavista laatoista ja äänimajakoista.
Uimahallin (liite 2), kirjaston (liite 3) ja museon (liite 4) kohdekäynnit on
tehty. Esteettömyyden korjaavia toimenpiteitä tehdään kohteisiin.

7 llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
•
•

Seuraava Teams-kokous pidetään keskiviikkona 25.11.2020, kello 14–16.
Sihteeri lähettää osallistujille Teams-linkin viikkoa ennen seuraavaa kokousta.

8 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.
Kuopiossa 9.11.2020

Katja Heinonen
puheenjohtaja
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