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24.9.2019 klo 17.07 – 20.08
Leppävaaran palvelukeskus, ruokasali, Säterinkatu 3
VAMMAISNEUVOSTON
JÄSENET
Pirkko Kuusela
puheenjohtaja
ESPIN ry
Mika-Erik Walls
varapuheenjohtaja
Espoon Autismi ja
Aspergeryhdistys ry, poistui klo
19.35 § 7 aikana
Hanna Bäckström
Uudenmaan Lihastautiyhdistys
ry, poistui klo 19.45 § 7 aikana
Hanne Österberg
Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry
Kaisa Penttilä
Svenska Synskadade i Mellersta
Nyland rf
Tiina Gyllenberg
Espoon Kehitysvammatuki ry
Kristiina Mustakallio (Kok.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
saapui klo 17.43 § 6 aikana
Jenni Koski (Vihr.)
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta,
poistui klo 20.05 § 7 lopussa
Robert Donner (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Anu Autio
Vammaispalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi, saapui klo 17.31 §
6 aikana, poistui klo 18.45 § 9
alussa
Juha Iivanainen
Tilakeskusliikelaitos, Tekninen ja
ympäristötoimi
Miia Loisa-Turunen
Suomenkielisen opetuksen
tulosyksikkö, Sivistystoimi,
saapui klo 17.16 § 6 aikana
MUUT EDUSTAJAT
Kaarina Järvenpää
Kaupunginhallituksen edustaja,
saapui klo 17.29 § 6 aikana

VAMMAISNEUVOSTON
VARAJÄSENET
Tuula Koivula
Uudenmaan CP -yhdistys ry
X
Emmi Eteläsalo-Holmberg
Helsingin ja Uudenmaan
neuroyhdistys ry

Marita Lassila Pääkaupunki-seudun
Diabetes-yhdistys ry

X

X

Mikko Apajalahti
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Sari Hirvonen-Skarbö
Espoon Kuuloyhdistys
Ritva Karhunen
Espoon Reumayhdistys ry
Tiina Ahlfors (Vas.)
Tila- ja asuntojaosto
Raul Kajak (Kesk.)
Liikunta- ja nuorisolautakunta

Jaana Valle (PerusS)
Rakennuslautakunta
Riitta Eskola
Terveyspalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi

Sirkku Wallin
Rakennusvalvontakeskus,
Tekninen ja ympäristötoimi
Elina Räsänen
Liikunta- ja nuorisopalvelut,
Sivistystoimi

Liisa Kivekäs
Kaupunginhallituksen edustaja (vara)
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Hanne Österberg
Vammaisneuvoston
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Eva Peltola
Sosiaali- ja potilasasiamies
Marja-Liisa Lahtinen
Vanhusneuvosto
Sirkku Kiviniitty
Vammaisasiamies
Vammaisneuvoston sihteeri
Yhteystiedot:
puh. 050 344 5190,
sirkku.kiviniitty@espoo.fi
postiosoite: PL 220, 02070
ESPOON KAUPUNKI
Kamreerintie 2 A 5. krs.

Kalevi Bäckström
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan
varapuheenjohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 § VALITAAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Karhunen ja Kaisa Penttilä.
4 § TODETAAN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
Todettiin vammaisneuvoston kokousten 6/2019, 7/2019 ja 8/2019 pöytäkirjojen
hyväksyminen.
5 § PÄÄTETÄÄN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA
Päätettiin edetä asialistan mukaan.
6 § TERVEYSASEMAN JA SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIT
Esittelijöinä johtava ylihammaslääkäri Heli Yli-Knuuttila ja terveysasemien palvelusetelin
projektipäällikkö Lasse Hakamäki.
Päätös 1: Vammaisneuvosto antaa lausunnon sekä suun terveydenhuollon
palvelusetelipilotista että terveysaseman palvelusetelipilotista. Suun terveydenhuollon
palvelusetelistä lausuntoa pyydetään lokakuun loppuun mennessä. ja terveysaseman
palvelusetelistä lausuntoa toivotaan 16.10.2019 mennessä, mutta ehtii vielä 23.10.2019
mennessä.
Päätös 2: Päätettiin, että vammaisneuvosto esittää Espoon kaupunkia edellyttämään,
että Kelan myöntäisi matkakorvausta kaikkiin kaupungin alueella oleviin hoitopaikkoihin,
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ei vain lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan. Nykyinen käytäntö on vastoin
valinnanvapautta ja yhdenvertaisuuslakia.
Päätös 3: Päätettiin selvittää palvelusetelilainsäädäntö ja missä asiaa ongelmatilanteissa
käsitellään.
Päätös 4: Selvitetään, missä hammashoitoloissa on nostimet.
Päätös 5: Selvitetään, miten voidaan toimia, jos asiakkaalla ei ole riittäviä tuloja maksaa
asiakkaan vastuulle jääviä maksuja.
Esittely ja keskustelu:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kehotuksesta suun terveydenhuolto on valmistellut
palvelusetelipilottia kevään 2019 aikana. Pilotin tarkoituksena on kokeilla palvelusetelin
toimivuutta palvelujen järjestämiseksi Matinkylä-Olarin alueella, parantaa suun
terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, saada tietoa ja osaamista
monituottajamallista, sekä palvelusetelitoiminnan laajentamisen mahdollisuuksista koko
Espoon alueelle. Lisäksi pilotilla tavoitellaan omien tilojen tarpeen vähentämistä.
Pilotointiaika on vuosi 2020.
Todettiin, että suun terveydenhoidon palvelusetelipilotin valmistelun asiakasraadissa ei
ole ollut vammaisia henkilöitä. Tarkkaa tietoa ei ollut, missä Espoon hammashoitoloissa
on nostin ja se luvattiin selvittää. Takaisinsoittojärjestelmä todettiin ongelmalliseksi, jos
takaisin yritetään soittaa vain kerran, eikä myöskään anneta mitään aikaa
takaisinsoitolle. Todettiin, että hammashoidon asiakasmaksuista ei voi hakea alennusta
ja että Espoossa on korkeammat hammashoidon asiakasmaksut kuin esimerkiksi
Helsingissä. Hammashoito on Espoossa erittäin ruuhkautunut, eikä täytä hoitotakuuta.
Hammashoidon ajanvarauspuheluihin ei pystytä vastaamaan. Hammashoidon jonot ovat
yli kolme kuukautta ja pidemmälle ei voida antaa aikoja.
Terveysaseman palveluseteli on uudenlaisen palvelumallin kokeilu Espoontorin alueella,
ensi sijassa ja alkuvaiheessa korvaamaan nykyinen kokonaisulkoistus Omalääkärisi
Espoontori, jossa sopimus on päättymässä ensi keväänä. Pilotin on tarkoitus käynnistyä
toukokuussa vuonna 2020.
Jos asiakas valitsee terveysaseman palvelusetelin pilotissa palvelustelin käyttöönsä, hän
sitoutuu käyttämään sitä puoli vuotta tai vuoden, eikä hän voi sinä aikana vaihtaa
palvelua terveysasemaan takaisin. Päätettiin selvittää palvelusetelilainsäädäntö ja miten
ongelmatilanteissa toimitaan. Nähtiin myös erittäin tärkeänä, että pilottiin otetaan
mukaan kehitettäväksi terveyspalvelujen tuominen kotiin. Keskeistä myös on, mitä
palveluja tuodaan terveysaseman palvelusetelin piiriin, tuodaanko esimerkiksi nuorten
mielenterveyspalvelut, joihin on vaikea päästä.
Molempien pilottien kohdalla todettiin ongelmalliseksi, että Kela kustantaa matkan vain
lähimpään hoitopaikkaan, jolloin valinnanvapaus eikä yhdenvertaisuus toteudu. Tilanne
tulee saada yhdenvertaiseksi kaikille. Nykyisen käytännön mukaan, jos hoito on hankittu
palvelusetelillä tai olet valinnut hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, saa
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perusterveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvausta enintään niiden kustannusten
mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan pääterveyskeskukseen.
Molempia pilotteja koskee myös, että palvelusetelin tulee olla saavutettava kaikille ja
digipalvelulain mukainen. Sääntökirjassa tulee edellyttää, että ajanvaraus toimii myös
näkövammaisille.
Vammaisneuvoston lausuntoihin toivotaan tietoa, mitkä asiat ovat esteettömyyden
kannalta vammaisneuvoston mielestä ehdottomia vaatimuksia ja mitkä asiat
lisävaatimuksia.
7 § VASTAUKSET VAMMAISNEUVOSTON TALOUSARVIOESITYKSIIN
Päätös: Keskusteliin vammaisneuvoston saamista vastauksista talousarvioesityksiin.
Vammaisneuvosto kokee palveluista ja niissä tapahtumista muutoksista tiedottamisen
asiakkaille riittämättömänä. Asiakkaiden tulee saada tarvittavat tiedot kirjallisena ja
vammaisten palveluista tulee saada paperinen opas, internetissä tiedottaminen ei ole
riittävää. Selvitetään, onko tiedottaminen lain mukaista.
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että vammaisneuvosto voi käyttää myönnettyä
määrärahaa. Toimintatavat pitää olla selkeät ja kaikkien osapuolten tiedossa.
Vammaisneuvosto jatkaa asian selvittämistä.
8 § VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Päätös: Keskusteltiin toimintasuunnitelma – luonnos kalvojen pohjalta ja päätettiin
valmistella vammaisneuvoston toimintasuunnitelma Espoon Tarinan pohjalta.
Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma hyväksytään marraskuun kokouksessa.
9 § VAMMAISNEUVOSTON NEUVOTTELUKUNNAN SYYSKOKOUSKUTSU
Päätös: Päätettiin kokouksen alustusten aiheiksi ajankohtaiset asiat mm. lainsäädännön
uudistukset ja henkilökohtainen budjetointi. Esityslista valmistellaan ja lähetetään
neuvottelukunnan toimiohjeen mukaisesti.
Käytiin keskustelu vammaisneuvoston neuvottelukunnan syyskokouskutsusta. Kokous
pidetään 29.10. tiistaina klo 18 -20, kahvi klo 17.30 alkaen, paikka valtuustosali.
Neuvottelukunnan kevätkokouksessa keskustellaan vammaisneuvoston vuoden 2020toimintasuunnitelmasta.
10 § VAMMAISNEUVOSTON TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT
Päätös 1: Päätettiin vammaisneuvoston työryhmien puheenjohtajat toimintakaudella
2019 - 2021 seuraavasti:
-

Rakennetaan kaikille -työryhmä: Hanne Österberg
Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä: Hanna Bäckström
Sivistyspalvelujen työryhmä: Mika-Erik Walls
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Päätös 2. Päätettiin, että ei nimetä erillistä juhlavuoden työryhmää, vaan
vammaisneuvoston työvaliokunta käynnistää vammaisneuvoston juhlavuoden
valmistelun ja koordinoi valmistelua.
11 § KULJETUSPALVELUT
11.1. KULKUKESKUS -PROJEKTIN TILANNE
Päätös: Tiedoksi Kulkukeskus -projektin tilanne. Vammaispalvelulain kuljetuspalvelujen
asiakasprofiilikysely on Espoon internet -sivuilla. Kyselyyn on saatu 35 vastausta. Muut
kunnat ovat lähettäneet kyselyn kirjallisena.
11.2. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN
OMAVASTUUOSUUS
Päätös: Tiedoksi.
Asia: SHL Kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksiin muutos on käsiteltävänä
kaupunginhallituksessa 16.9.2019. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy
sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuuosuudet 1.10.2019 alkaen
seuraavasti: Matka Espoon sisällä tai Kauniaisiin, Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle,
Nurmijärvelle ja Vihtiin: aikuinen 2,80 euroa ja lapsi 1,40 euroa.
Vammaisneuvosto on antanut asiasta lausunnon.
12 § LAUSUNNOT / KANNANOTOT
12.1. Lausuntopyynnöt
Päätös: Käytiin läpi lausuntopyynnöt ja sovittiin käsittelystä.
- Lausuntopyyntö suun terveydenhuollon palvelusetelipilotista, sosiaali- ja
terveyslautakunta. Vammaisneuvostolta pyydetään lausunto 31.10.2019 mennessä.
- Lausuntopyyntö terveysaseman palvelusetelipilottiprojektista, sosiaali- ja
terveyslautakunta. Vammaisneuvostolta pyydetään lausunto 23.10.2019 mennessä.
12.2. Annetut lausunnot
- Lausunto Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuu, sosiaali- ja
terveyslautakunta 22.8.2019 (Kh asia)
13 § VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA
Vammaispoliittisen ohjelman vastuuryhmän kuulumiset. Siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.
14 § ESTEETTÖMYYSTOIMINTA
14.1. Esteettömyysohjelman seurantaryhmän kuulumiset
- ei käsitelty
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14.2. Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmän kuulumiset
Rakennetaan kaikille -työryhmä teki esteettömyyskatselmuksen Tapiolan
bussiterminaaliin 16.9.2019. Esteettömyyskatselmus tehtiin valmistuvaan eteläiseen
terminaaliin ja uusiin kulkureitteihin sekä jo aiemmin katselmoitujen terminaalin osien
opasteisiin. Katselmuksen perusteella ehdotetaan, että tehdään esitys opastetuista
käynneistä kauppakeskuksiin.
15 § UUDENMAAN VAMMAISNEUVOSTON KUULUMISET
Päätös: UVA:n kuulumiset tiedoksi vammaisneuvostolle.
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
16 § MAKSULLISET SEMINAARIT
Ei käsitelty.
17 § TIEDOKSI
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
17.1. Vuoden esteetön teko
Vuoden esteetön teko ehdotuksia voi jättää 31.10.2019 saakka.
17.2. Stop vihapuheelle -kampanjan tilanne
Stop vihapuheelle -kampanja käynnistyi paneelikeskustelulla 30.8.2019
17.3. Hyvinvointia vammaisille espoolaisille, Länsiväylän liite
Liitteen on tarkoitus ilmestyä marraskuussa.
17.4. Digi palvelulain vaikutukset Espoossa
18 § MUUT ASIAT
19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

Pirkko Kuusela
puheenjohtaja

Sirkku Kiviniitty
sihteeri

Ritva Karhunen
pöytäkirja tarkastaja

Kaisa Penttilä
pöytäkirjantarkastaja

Vammaisneuvoston syksyn kokousajat (kokoukset ovat pääsääntöisesti klo 17 -19)
22.10., 19.11. ja 10.12.
Vammaisneuvoston NK:n syyskokous: 29.10. klo 18 – 20 (kahvi klo 17.30 alk.) valtuustosali
UVA:n kokous: 26.11. klo 17-20, valtuustosali
Vammaisten päivän seminaari: 3.12. klo 17-20, valtuustotalon kahvio

