Kuopion kaupunki
Perusturvan palvelualue
Vammaisneuvosto
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15.8.2021

Julkinen

MUISTIO
7/2021

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

torstai 26.8.2021 klo 14.00 – 16.00
Etäyhteys TEAMS sovelluksella

Osallistujat

Katja Heinonen, pj
Mika Saastamoinen, varapj
Tuomo Burman
Helena Liukkunen
Tytti Luoma
Sirpa Jouhkimo
Paula Pakarinen
Kirsi Rönkkö
Sirkku Lappalainen (varajäsen Mika Saastamoiselle)
Ritva Mikkola (varajäsen Kirsi Kokolle)
Maarit Mikkonen, sihteeri, varajäsen Laura Eskaselle

Muut osallistujat

Eija Väisänen, palveluesimies, päivä- ja työtoiminta
Jukka Eskelinen, kunnallistekninen suunnittelu
Timo Savolainen, Vr
Matti Tossavainen, Ramboll
Juha-Pekka Martikainen, Ramboll
Vesa Ruohomäki, Väylävirasto
Mikko Torvinen, sosionomi opiskelija

Poissa

Laura Eskanen
Tarja Holopainen (varajäsen Jukka Asumaalle)
Kirsi Kokko
Jaakko Juntunen (varajäsen Tytti Luomalle)
Jukka Asumaa
Tapio Ovaskainen (varajäsen Sirpa Jouhkimolle)
Eija Rytkönen (varajäsen Tuomo Burmanille
Päivi Partanen (varajäsen Kirsi Rönkölle)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslistan muutokset.
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Kuopion kunnallistekniset asiat Paula Pakarinen
Diat muistion liitteenä (liite 1).
Keskusteltiin YLEn yhteydenotosta, mikä liittyi pyyntöön kommentoida Kuopion kaupungin
liikkumisympäristöä mm. rakennustyömaiden ympärillä turvallisuus näkökulma huomioiden.
Mika Saastamoinen ja Tuomo Burman ovat kommentoineet aihetta. Opastuksen ja
neuvonnan osalta suurimmat haasteet työmaiden lähistöllä voivat liittyä erityisesti
näkövammaisten henkilöiden liikkumiseen. Isompien rakennustyömaiden kohdalla ei ole
havaittu hälyttävää, pienempien ja paikallisten työmaiden kohdalla voi olla enemmän
haasteita.

6. Ratapiha-hankkeen esittely
Vesa Ruohomäki, Väylävirasto. Kuopion ratapihan parantamisen päällikkö
Kuopion ratapihan parantaminen 2021-2024.Linkki esityksen dioihin
https://vayla.fi/kuopion-ratapiha Hankkeen aikana turvataan turvallinen liikkuminen
ratapihalla.
Matti Tossavainen, Ramboll. Diat muistion liitteenä (liite 2).
Sovittiin, että Jukka Eskelinen ja Paula Pakarinen toimivat tiedottamisen yhteyshenkilöinä
vammaisneuvostoon hankkeen etenemisen suhteen.

7. Vammaispalvelun asiat
Maarit Mikkonen
Vammaispalveluyksikkö
Asumisen kilpailutus on julkaistu 26.8.2021.Kotiin vietävien palvelujen kilpailutus toteutuu
syyskuun aikana yhdessä hoivapalvelujen kanssa.
Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021.Aterioiden ja ylläpitomaksun/tarvikemaksun laskutus
toteutuu kaupungin kautta sekä kehitysvammaisten että vaikeavammaisten asumispalveluissa
olevien asiakkaiden kohdalla.
RAI asiakasarvioinnin käyttöönotto toteutuu vammaispalvelun oman tuotannon asumisessa
syksyllä 2021, palveluohjauksessa ja päivätoiminnassa kevään 2022 aikana.
Erityisen tuen tarpeen nuorten harrastustoimintaa edistetään yhteistyössä hyvinvoinnin
palvelualueen, nuorisotoimen ja mm. Tatu Ry kanssa.
Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa tehdään yhteistyötä Ikäperhe-työryhmien kanssa
(mm. pikkulapsiperheet, kotoa muuttavat, ikääntyvät).
Avustajakeskus
Omia avustajia on kentällä viisi tt. Toimintaa organisoidaan Hilkka toiminnanohjausjärjestelmän tuella. Ohjaustyö tehdään avustajakeskuksen palveluohjauksesta.
Työnantajamallilla avustajien saamisessa on haasteita Maaninka / Nilsiä akselilla. Koskee
sekä sijaisia että vakituisia.
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Asuminen oma tuotanto
Lasten tilapäisen yksikön Peippolan suunnittelu ja käyttöönotto etenee aikataulussa.
Käyttöönotto alkuvuodesta 2022. Maljapuron palvelukodin intervallipaikka aikuisille on ollut
hyvin varattu.
Keskustelussa Sirkku Lappalainen toi esille seuraavia palautteita:
Lasten tilapäinen yksikkö Peippola: Hän on saanut palautetta, että uuden yksikön käyttöön ja
asiakasohjautuvuuteen liittyy eriäviä näkemyksiä kaupungin kanssa. Asiakkaat ja perheet
tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja ja heille pitäisi olla valinnanmahdollisuuksia erilaisten
palvelujen toteuttamisen suhteen.
Seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään, yhteyshenkilö on vaihtunut ja asiaa
työstetään edelleen.
Kehitysvammaisten asiakasmaksuista tehty selvityspyyntö. Vammaispalvelusta saatu vastine
ei ole edistänyt asiaa ja asia on viety eteenpäin aluehallintoviranomaisille.
Palautetta pyörätuolikeinun käytöstä. Mm avaimen saaminen on ollut hankalaa ja keinu ei ole
soveltunut turvallisesti pyörätuolin käyttäjille.
Päivätoiminta/Eija Väisänen
Selvitys työosuusrahan maksamiseen. Maksatukseen liittyen
tapauksessa on tapahtunut valitettava tekninen virhe. Asia on korjattu
ja huomioitu.
8.Ilmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille
otettavat asiat
Keskusteltiin liitoskuntien taksien haasteellisesta saatavuudesta.
Pyydetään seuraavaan kokoukseen MYKin edustaja. Sirpa Jouhkimo
toi esimerkkejä mm. Vehmersalmelta ja Karttulasta.
Vammaisneuvoston valinta seuraavalle kaudelle 23.9.2021 klo 18.0o,
paikka valtuustosali Suokatu 42. Mika Saastamoinen on hoitanut
tiedottamista Tukipilarin kanssa. Tiedote on lähtenyt Tukipilarin
kautta vammais- ja kansanterveysjärjestöille. Kuopion verkkosivuilla
asiasta myös tiedote.
Seuraava vammaisneuvoston kokous 22.9.2021 klo 14, teams kokous.

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.10

Postiosoite
Käyntiosoite

PL 227 | 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 28

Laskutusosoite

PL 3017| 70701 Kuopio

Puhelin
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017 182 111

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

