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Läsnä
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Aika:

9.10.2018 klo 17 – 20.04

Paikka:

Valtuustotalon kahvio, Espoonkatu 5

VAMMAISNEUVOSTON
JÄSENET
Pirkko Kuusela
puheenjohtaja
ESPIN – Espoon Invalidit ry
Mika-Erik Walls
varapuheenjohtaja
Espoon Autismi ja
Aspergeryhdistys ry
Hanna Bäckström
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry
Mika Levänen
Kynnys ry

VAMMAISNEUVOSTON
VARAJÄSENET
Irja Bäckström
Suomen Vammaisten Lasten Tuki
ry
Tiina Gyllenberg
Espoon Kehitysvammatuki ry
X

X

X
X

X

X

X

Reijo Toiminen
Espoon Seudun Näkövammaiset
ry
Hanne Österberg
Lyhytkasvuiset – Kortväxa ry
Kristiina Mustakallio (Kok.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Jenni Koski (Vihr.)
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
Robert Donner (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta
saapui klo 17.14, § 10 aikana
Anu Autio
Vammaispalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
poistui klo 18.30, § 7 aikana
Aulikki Torniainen
Tilakeskusliikelaitos, Tekninen ja
ympäristötoimi
Jari Järvi
Liikunta- ja nuorisopalvelut,
Sivistystoimi
MUUT EDUSTAJAT
Jonna Löflund
Kaupunginhallituksen edustaja
saapui klo 17.02, § 2 aikana
Hanne Österberg
Vammaisneuvoston
neuvottelukunnan puheenjohtaja
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Marita Lassila Pääkaupunkiseudun Diabetes-yhdistys ry
Raimo Aromaa
Polioinvalidit ry
saapui klo 17.20, § 10 aikana
Emmi Eteläsalo-Holmberg
Helsingin ja Uudenmaan
neuroyhdistys ry
Heidi Kellokoski
Suomen Kipu ry
Tiina Ahlfors (Vas.)
Tila- ja asuntojaosto
Raul Kajak (Kesk.)
Liikunta- ja nuorisolautakunta
Jaana Valle (PerusS)
Rakennuslautakunta
Tiina Hannikainen
Terveyspalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
Sirkku Wallin
Rakennusvalvontakeskus,
Tekninen ja ympäristötoimi
Miia Loisa-Turunen
Suomenkielisen opetuksen
tulosyksikkö, Sivistystoimi
Teemu Lahtinen
Kaupunginhallituksen edustaja
(vara)
Kalevi Bäckström Vammaisneuvoston neuvottelukunnan
varapuheenjohtaja
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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.
Pasi Ojanimiemi, projektipäällikkö,10 § ajan
Marion Ticklén, projektiasiantuntija, 10 § ajan

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 § VALITAAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Bäckström ja Mika Levänen.
4 § TODETTIIN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN
HYVÄKSYMINEN
Kokouksen 8/2018 pöytäkirja on hyväksytty.
5 § PÄÄTETÄÄN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA
Päätettiin edetä asialistan mukaan.
6 § MAKSULLISET SEMINAARIT
6.1. Henkilökohtaisen avun päivät
Henkilökohtaisen avun päiville osallistumista käsiteltiin vammaisneuvoston
kokouksessa kesäkuussa, jolloin halukkaista osallistujia ei ollut.
Päätös: Vammaisneuvoston edustajana henkilökohtaisen avun päiville osallistuu
Mika-Erik Walls.
7 § TERVEISET EDELLISESTÄ KOKOUSESTA, JOKA KOSKI VILLA HUVIN
TILANNETTA
Vammaispalvelupäällikkö Anu Autio jääväsi itsensä 7 § päätöksenteosta.
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Vammaisneuvoston puheenjohtaja kertoi terveiset vammaisneuvoston 27.9.
pidetystä kokouksesta, joka koski Villa Huvin tilannetta. Kokouksen tavoitteena oli
löytää yhdessä ratkaisuja palvelujen kuntoon saamiseksi ainakin seuraavissa
asioissa:
-

Miten palvelujen toimivuus varmistetaan palveluntuottajan irtisanoutumisen ja
seuraavan palveluntuottajan aloittamisen välisenä aikana.
- Miten kilpailutus toteutetaan niin, että palvelusta saadaan jatkossa toimiva.
- Miten palveluntuottajan vaihto hoidetaan onnistuneesti ja suunnitellusti.
Kokouksessa todettiin, että on ehdottomasti varmistettava Villa Huvin palvelujen
toimivuus ennen seuraavan palveluntuottajan aloittamista. Kokouksessa päätettiin
perustaa ohjausryhmä, sen tehtävät ja päätettiin esittää sosiaali- ja
terveyslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle, että poliittisin päätöksin tuetaan
palvelujen saamista toimiviksi. Kokouksessa päätettiin, että vammaisneuvosto
valmistelee ohjausryhmätoiminnan aloitusta ja nimeämistä ja että asia käsitellään
vammaisneuvoston kokouksessa 9.10.2018. Kokouksessa myös toivottiin, että
virkamiehet vastaavat asiakkaiden ja omaisten viesteihin kohtuullisessa ajassa,
erityisesti vammaispalvelupäällikkö.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on lähettänyt jo kutsun vammaisneuvoston
puheenjohtajalle Villa Huvin ohjausryhmän kokoukseen, vaikka
vammaisneuvoston kuuluu päättää itse omat edustajansa työryhmiin. Päätös
vammaisneuvoston edustajasta tehdään vammaisneuvoston kokouksessa.
Päätös 1: Vammaisneuvoston edustajaksi Villa Huvin ohjausryhmään valittiin
vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela. Vammaisneuvoston pitää
tärkeänä, että vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty kutsutaan ohjausryhmän
jäseneksi. Vammaisasiamies toimii myös vammaisneuvoston edustajan sijaisena.
Päätös 2: Vammaisneuvosto esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä
kaupunginhallitukselle, että ne tukisivat poliittisin päätöksin Villa Huvin palvelujen
saamista toimiviksi.
8 § ESITYS VAMMAISNEUVOSTON MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ
Sosiaali- ja terveystoimi on myöntänyt vammaisneuvostolle vuosittain määrärahan.
Vammaisneuvosto ei ole kuitenkaan voinut käyttää määrärahaa kuin osittain
vammaisneuvoston kannalta tärkeisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi
vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmän jäsenet eivät voi osallistua
maksullisiin seminaareihin, vaikka työryhmän jäsenet valmistelevat
vammaisneuvoston lausuntoja ja osallistuvat Espoon toimintatavassa kuvatulla
tavalla esteettömyyskatselmuksiin. Vammaisasiamies tarkistaa Kuntaliitosta, onko
menettely hallintomenettelylain mukainen.
Päätös: Vammaisneuvoston työvaliokunta valmistelee esityksen
vammaisneuvoston määrärahan käytöstä. Esitys lähetetään poliittisille ryhmille,
perusturvajohtajalle, talousjohtajalle sekä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
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9 § VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMINEN
Vammaisasiamies on esittänyt selvityksissään vuosilta 2016 ja 2017 ohjelman
laatimista vammaisten henkilöiden opiskelun, työllistymisen ja mielekkään
tekemisen kehittämiselle. Vammaisneuvostolta toivotaan kommentteja ja
kokemuksellista tietoa, mitkä asiat edistävät ja mitkä asiat ehkäisevät vammaisten
henkilöiden työllistymistä ja opiskelemaan pääsyä.
Keskustelussa esiinnousseita asioita:
-

Anonyymiteetti tulisi saada työhakuun, niin että vammaisuus ei tulisi esille
työnhaussa. Tätä menettelyä on kokeiltu joissakin kunnissa.

-

Iiris Nikkilältä Väylä ry:stä voisi saada lisätietoa vammaisten henkilöien
työllistymisestä ja häntä voisi pyytää vammaisneuvostoon esittelemään
toimintaa.

-

Tärkeää huomioida, että jos työpaikka ei ole esteetön, voidaan tehdä
muutostöitä kelan kustantamana. Rakennetaan kaikille -työryhmän
lausunnoissa otetaan huomioon työntekijöiden esteettömät tilat.

-

Työpajojen tilat eivät ole esteettömiä.

-

Apuväline ei saisi olla este työpaikan saannille.

-

Työllisyys on hallituksen tavoitteissa ja sen pitäisi näkyä myös kaupungin
tavoitteissa. Valtuustossa tulisi tehdä päätös, että vammaisia henkilöitä
työllistetään. Asia pitäisi nostaa julkiseen keskusteluun. Kyse on asenteista.

-

Espoosta tulisi löytää työpaikat espoolaisille. Myös yritykset voisivat työllistää
enemmän vammaisia henkilöitä. Espoon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja
Päivi Repo otti asian esille puheeseen Vuoden esteetön teko
palkinnonjakotilaisuudessa.

-

Kuntouttavan työtoiminnan tulisi soveltua kaikille.

Päätös: Vammaisasiamies selvittää ja vie eteenpäin keskustelussa esiin tulleita
asioita.
10 § VPL- JA SHL- KULJETUSPALVELUJEN UUDISTAMISEN SEURANTA
Projektipäällikkö Pasi Ojaniemi esitteli vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteet -luonnoksen.
Vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteista. Asiaa käsitellään sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 25.10.2018.
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Asiakkaita ko. alueelle on seuraavasti: VpL:n kuljetuspalveluissa 6300 ja 2000
ShL:n kuljetuspalveluissa, mikä tarkoittaa yli 500 000 matkaa vuodessa ensi
kesästä alkaen. Kehittämistyössä hyödynnetään uusia tapoja esim.
kilometrikukkaro ja teknologia voimakkaammin mukaan. Koko
asiakaspalveluprosessin on oltava esteetön. Kuljetus on saatava kohtuullisessa
ajassa, vähintään 60 minuutissa. Yhdistely on vapaaehtoista.
Periaatteet käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.10.2018. Projekti
etenee seuraavasti:
-

välitys- ja hallintaoperaattori kilpailutus aukeaa tarjouksille 11/2018
toimintaohjeen valmistelu käynnistetään samanaikaisesti
nimikilpailu on 11-12/2018, kuljetusten kilpailutus on alkuvuonna 2019
asiakasviestinnän aloitus alkuvuonna 2019
pilotti keväällä 2019

Asiakkaat osallistetaan projektiin. Projektia esitellään vanhus- ja
vammaisneuvostoissa, vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat ovat
ohjausryhmässä ja edustajat nimetään myös nimikilpialun asiantuntijaraatiin.
Kehittäjäasiakkaat: kilpailutuksessa asiantuntijana, pilottiasiakkaita ennen
käyttöönottoa. Kuljetuspalveluasiakkaat: käyttäjäkyselyt ennen – jälkeen projektin,
asiakkaiden palautteiden perusteella palvelua kehitetään.
Keskustelussa esiin nousseita asioita:
· Kaikkien osa-alueiden palveluaika on 24/7, lisätään esittelymateriaaliin.
Ylivuoto on mukana tarkemmassa valmistelussa. Palveluntarjoajan täytyy
kyetä toteuttamaan palvelua tarvittaessa muulla tavoin. Kilpailutukseen
tulee sanktioita ja bonuksia, sanktiot huomattavia prosentuaalisia
eurosummia. Bonuksia tulee, jos palvelu ylittää selkeästi tavoitetason.
Korvauksista ei ole vielä tietoa. Korvausta tulisi saada esimerkiksi silloin,
jos viivästyneen kuljetuksen vuoksi myöhästyy lennolta.
· Periaatteita ja sanktiot ovat hyvin yleisellä tasolla. Ne tulisi avata
lautakunnalle. Lautakunta päättää hankinnan periaatteista, lautakunnalle ei
ole päätösvaltaa kilpailunasiakirjan yksityiskohtiin.
· Taustalla on asiakaskysely kuljetuspalvelun käyttäjille. Siinä selvitettiin mm.
miten on miellyttävää tilata kuljetus, mikä on omavastuun maksutapa, jos
tulee yhdistelyä, mikä on aika, mitkä ovat palvelulupauksissa tärkeimpiä
asioita. Kysely lähetettiin 925 asiakkaalle ja vastauksia saatiin 359. Jaoteltu
otos ikäjakaumasta ja mukana oli vpl- ja shl- asiakkaita.
· Yhtenä periaatteena tulisi olla, että välityspalvelulle on
kilpailutusmateriaalissa vastausaikatavoitteet.
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· Henkilöliikennelaki määrittää käytettävän kaluston. Kaikki asiakkaat tulevat
saamaan profiilin mm. palvelukieli, mitä apuvälineitä tarvitsee, kalusto.
Kuljetuksen pitää voida tilata perillä oloajan perusteella.
· Todettiin, että kokonaiskuva tulisi saada nähtäväksi. Projektisuunnitelmassa
on kerrottu enemmän ja se menee lautakunnalle oheismateriaaliksi.
Luvattiin selvittää asiakastilaisuuksien järjestämistä. Nopeasti ja kattavasti
toimiva palautejärjestelmä on tärkeä.
· Todettiin, että projektilla on hyvin tiukka aikataulu, josta on päätetty
ohjausryhmässä. Toivottiin, että katsotaan myös aikaisemmasta
kuljetuspalvelukeskuksesta mikä siinä toimi ja mikä ei toiminut.
· Projektilla on viestintäsuunnitelma. Kuntalaisviestintä on aloitettu. Vuoden
alusta aloitetaan asiakasviestintä. Projektille ei ole vielä nimeä, joten
nettisivuja ei ole voinut vielä avata, mutta joka kuukausi lähtee
projektitiedote. Tiedottamisessa tulee myös huomioida, että kaikki eivät
pysty käyttämään internettiä.
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokouksessa 30.10.2018 projekti esitellään
järjestöille. Pyritään vaihtamaan kokouspaikka valtuustosaliin.
Päätös: Valmistellaan lausunto. Lausunnon tulee olla valmiina 17.10.2018
mennessä. Projekti lähettää tiedotteet vammaisneuvoston sihteerille, joka lähettää
tiedotteet järjestöille
11 § ESTEETTÖMYYSTOIMINTA
11.1. Esteettömyysohjelman ohjausryhmän kuulumiset
Pirkko Kuusela kertoi ohjausryhmän kuulumiset. Ohjausryhmän toiminta
esteettömyyden edistämiseksi ei ole edennyt toivotusti.
Päätös: Päätettiin tehdä nostoja ja vauhdittaa ohjausryhmän työtä. Ensi vuoden
alussa tulee saada uusi esteettömyysohjelmaa valmisteluun. Tehdään asiasta
lausunto.
11.2. Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmän kuulumiset
Seurataan Espoon keskuksen tilannetta.
11.3. Aluekeskusten esteettömyys
Rakennetaan kaikille -työryhmä valmistelaa kannanoton aluekeskusten
rakentamisesta esteettömiksi. Saattoliikenne tulee saada katetulle alueelle, joka
pidetään ympärivuoden sulana.
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Päätös: Rakennetaan kaikille -työryhmä valmistelee esityksen kannanotoksi ja tuo
sen vammaisneuvostolle hyväksyttäväksi.
12 § SOTE UUSIMAA VAMMAISTEN PALVELUT VALMISTELUN TILANNE
Uusimaa 2019 -hanke on järjestämässä työseminaaria (Maakuntatreffit)
Uudenmaan kuntien vaikuttajatoimielinten puheenjohtajille/edustajille
(yksi/elin/kunta) sekä näiden valmistelijoille/esittelijöille. Kutsumme mukaan myös
edustuksen pilottimuotoisesti toimivista maakunnallisista nuorisovaltuustosta ja
vammaisneuvostosta. Maakuntatreffit pidetään keskiviikkona 21.11.2018 klo 17–
20 Paikka: Villiankka-ravintola, Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, 01450
Vantaa (esteetön tila)
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela osallistuu Maakuntatreffeille
UVAn puheenjohtajana.
Päätös: Päätettiin, että koska Pirkko Kuusela osallistuu UVA:n puheenjohtajana
Maakuntatreffeille, voi vammaisneuvostosta osallistua toinen edustaja.
13 § UUDENMAAN VAMMAISNEUVOSTON KUULUMISET
UVA:n puheenjohtaja Pirkko Kuusela kertoo kuulumiset.
12.9. on pidetty seminaari, jossa esiteltiin Sote-valmistelua. Aiheina oli
Uudenmaan pilotti henkilökohtaisesta budjetista.
Seuraava kokous on 10.10. Kirkkonummella, jossa aiheena on apuvälineet. Kaija
Jokela ja Petteri Pitkänen Invalidiliitosta ovat alustajina.
Pirkko Kuusela on kutsuttu Maakuntahallituksen sote toimikuntaan UVA
puheenjohtajana. Linkki toimikunnan esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.
https://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi/ryhmat/ohjausryhmat/maakuntahallitu
ksen_sote-toimikunta
Päätösesitys: Tiedoksi.
14 § LAUSUNNOT / KANNANOTOT
14.1. Lausuntopyynnöt
- Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan
periaatteista, Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2018
14.2. Annetut lausunnot
- Omaishoidon tuen toimintaohjeen tarkistaminen 17.9.2018, Sosiaali- ja
terveyslautakunta 25.9.2018
- Vammaispalvelujen lyhytaikaisen perhehoidon palkkioiden korotus 17.9.2018,
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.9.2018. Asia jätettiin pöydälle aikapulasta
johtuen.
15 § TIEDOKSI
Hyvinvointityöpaja siirtyi myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
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16 § MUUT ASIAT
- ei ollut muita asioita
17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.04.

Pirkko Kuusela
puheenjohtaja

Sirkku Kiviniitty
sihteeri

Hanna Bäckström
pöytäkirjantarkastaja

Mika Levänen
pöytäkirjantarkastaja
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