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Gun Ainamo
Uudenmaan CP-yhdistys ry
Raimo Aromaa
Polioinvalidit ry
Mika Levänen
Kynnys ry
Teemu Hokkanen, Vihr
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Ulla Palomäki, Kok.
Kaupunkisuunnittelu lautakunta
Liisa Kivekäs, SDP
Palveluliikelaitoksen johtokunta
(Palveluliikelaitoksen johtokunta
lopetettiin, nykyisin ko. asiat
kaupunginhallituksessa)
Nina Hiltunen
Vammaispalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
Sakari Meinilä
Tilakeskusliikelaitos, Tekninen ja
ympäristötoimi
Anna Seppänen
Liikunta- ja nuorisopalvelut,
Sivistystoimi, saapui klo 17.14,
asian 9 aikana
MUUT EDUSTAJAT
Mari Anthoni, Vihr
Kaupunginhallituksen edustaja,
saapui klo 17.14, asian 9 aikana

X

X

Rea Kahila
Helsingin ja Uudenmaan MSyhdistys ry
Reijo Toiminen
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Riikka Kemppinen
Potilas- ja Sosiaaliapu ry (POSA)
Marita Lassila Pääkaupunkiseudun Diabetes-yhdistys ry
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Mikael Jern, SFP
Rakennuslautakunta
Pasi Hovi, Kesk.
Liikunta- ja nuorisolautakunta

edustaja vaihtuu
Terveyspalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
Tiina Reponen
Rakennusvalvontakeskus,
Tekninen ja ympäristötoimi
Merja-Riitta von Schantz
Suomenkielisen opetuksen
tulosyksikkö, Sivistystoimi

Saara Hyrkkö, Vihr
Kaupunginhallituksen edustaja
(vara)
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Hanne Österberg
Vammaisneuvoston
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Eva Peltola
Sosiaali- ja potilasasiamies
Sirkku Wallin
Esteettömyysasiantuntija
Marja-Liisa Lahtinen
Vanhusneuvosto
Pia Heib
Toimistosihteeri
Sirkku Kiviniitty
Vammaisasiamies
Vammaisneuvoston sihteeri
Yhteystiedot:
puh. 050 344 5190,
sirkku.kiviniitty@espoo.fi
postiosoite: PL 220, 02070
ESPOON KAUPUNKI
Kamreerintie 2 A
Mika-Erik Walls
uuden vammaisneuvoston varapj.
Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys

Kalevi Bäckström Vammaisneuvoston neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 § VALITAAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Toiminen ja Raimo Aromaa.
4 § TODETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Pöytäkirja 6/2017 on tarkastettu ja hyväksytty.
5 § PÄÄTETÄÄN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA
Asialisäykset koulukuljetukset ja apuvälineet kohtaan 15 §.
6 § MAKSULLISET SEMINAARIT
6.1. Henkilökohtaisen avun päivät 4.–5.10.2017, THL:n tiloissa, Mannerheimintie 166,
Helsinki. Osallistumismaksu on 140 € ja 100 € alennettu hinta Assistentti.info – verkoston
jäsenyhteisöjen edustajat, opiskelijat ja henkilökohtaisen avun käyttäjät.
Päätös: Päätettiin, että Raimo Aromaa vammaisneuvostosta osallistuu Henkilökohtaisen
avun päiville 4.-5.10.2017. Lisäksi asia otetaan käsiteltäväksi uuden vammaisneuvoston
kokouksessa.
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7 § UUDEN VAMMAISNEUVOSTON ALOITUSSEMINAARIN
Pidetään aloitusseminaari, johon kutsutaan sekä uuden että edellisen
vammaisneuvoston jäsenet. Seminaarissa sovitaan vammaisneuvoston syksyn
kokousajat, käydään läpi toimintatavat ja suunnitellaan vammaisneuvoston vuoden 2018
toimintasuunnitelmaa. Seminaari pidetään syyskuussa. Tarkka aika ja paikka sovitaan
mahdollisimman pian.
Päätös: Päätettiin pitää aloitusseminaari uudelle vammaisneuvostolle. Viikolla 37 tai 38,
Sirkku Kiviniitty laittaa kyselyn uusille ja esittää sopivan ajan.
8 § VAMMAISNEUVOSTON VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMAN
VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN
Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman valmistelu käynnistetään aloitusseminaarissa
syyskuussa.
Päätös: Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman valmistelu käynnistetään
aloitusseminaarissa syyskuussa.
9 § SEMINAARIN PITÄMINEN TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNTIEN KANSSA
Järjestetään seminaari teknisen toimen lautakuntien kanssa. Seminaari pidetään
seuraavien lautakuntien kanssa: tekninen lautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta,
rakennuslautakunta. Sovitaan aika ja paikka mahdollisimman pian.
Päätös: Päätettiin järjestää seminaari yhdessä teknisen toimen lautakuntien kanssa.
10 § VUODEN ESTEETÖN TEKO
Vuoden esteetön teko ehdotuksia on saapunut 21 kpl. Yritykset ja yhteisöt –sarjassa
valitaan voittaja ja kaksi kunniamaininnan saajaa ja Espoon kaupunki –sarjassa yksi
kunniamaininnan saaja. Valintaryhmän kokoontui 20.6. klo 17- 20 ja teki esityksen
palkittavista vammaisneuvostolle, joka esitellään vammaisneuvostolle.
Kaupunginjohtaja jakaa vuoden esteetön teko palkinnot Espoo-päivän tilaisuudessa
25.8.2017 klo 17.30–21.00 Haukilahden lukiossa. Tilaisuuteen on uuden ja nykyisen
vammaisneuvoston ja Rakennetaan kaikille – työryhmän jäsenet tervetulleita.
Päätös: Hyväksyttiin valintaryhmän esitys Vuoden esteetön teko palkittavista. Lisäksi
päätettiin pyytää lisäämään kuljetuspalveluiden saaman kunniakirjan perusteluihin, ettei
kuljetuspalveluja ole toteutettu ryhmäkuljetuksina.
11 § SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JÄRJESTÖAVUSTUKSISTA TIEDOTTAMINEN
Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksista tiedotetaan Espoon inetrnet-sivulla
kohdassa: Asioi verkossa, josta tieto on vaikea löytää. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä,
että tieto avustuksista on helposti löydettävissä. Tieto järjestöavustuksista tulisi olla
sosiaali- ja terveystoimen pääsivulla, oikean reunan palkissa.
Päätös: Päätettiin tehdä esitys sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten
tiedottamisesta sosiaali- ja terveystoimen pääsivulla.
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12 § TULEVAT RAKENNUSHANKKEET
Ajankohtaisia rakennushankkeita:
-

Aurinkolinna – hanke on tulossa Lintuvaaraan. Hankkeen tavoite on rakentaa nuorille
kehitysvammaisille aikuisille yhteisöllinen ja toimiva koti. Asukkaat on jo valittu.
Aurinkolinnan rakennuttajana toimii Kehitysvammaisten palvelusäätiö (KVPS)
http://www.kvps.fi. Espoon vammaispalvelun kilpailutuksen Aurinkolinnan asukkaiden
palveluista on voittanut KVPS Tukena Oy http://www.tukena.fi. Arvioitu valmistuminen
syksyllä 2017.

-

Lippulaivan kortteli metroasemineen ja bussiterminaaleineen

-

Matinkylän uimahalli

Metroasemaan tutustuminen on luvattu järjestää elokuussa. Tutustumiskäynnille on
vammaisneuvoston ja Rakennetaan kaikille – työryhmän jäsenten tärkeää osallistua.
Tutustumiskäynnin tarkka ajankohta varmistuu myöhemmin.
Päätös: Tiedoksi
13 § LAUSUNNOT / KANNANOTOT
Lausunto lakiluonnoksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon
erityispalveluista. Lausunto on annettu vammaisneuvoston jäseniltä tulleiden
kommenttien perusteella.
14 § TIEDOKSI
14.1. Kaupunginhallituksen päätös:
vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017 – 2019
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen vammaisneuvoston asettamisesta
kokouksessaan 14.8.2017. Päätös poikkeaa järjestöedustajan osalta vammaisneuvoston
esityksestä. Vammaisneuvostoon ei ole tullut yhteydenottoa esityksen muuttamisesta tai
uuden ehdokkaan nimeämisestä.
Pidettiin tärkeänä asian selvittämistä ja että menettelyä ei käytetä ennakkotapauksena
jatkossakin.
On tärkeää, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ääni kuullaan myös heidän
edustajiaan valittaessa.
Todettiin myös, että vammaisneuvoston toimintasääntö on virallinen asiakirja, jonka
kaupunginhallitus on hyväksynyt.
Päätös: Päätettiin varmistaa päätöksen laillisuus ja tehdään tarvittavat toimenpiteet sen
perusteella. Puheenjohtaja valtuutettiin hoitamaan asiaa.
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14.2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ajankohtaiset asiat
14.2.1. Lapsiperheiden kotihoidon asiakasmaksut
Vammaispalvelupäällikkö Nina Hiltunen esitteli lapsiperheiden kotihoidonmaksu esitystä, joka on sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltävänä 24.8.2017.
Vammaisneuvosto on antanut asiasta lausunnon, jossa todetaan, ettei lapsiperheiden
kotipalvelumaksuja voida pitää perusteltuina perheiden jaksamisen kannalta ja maksut
kuormittavat perheiden taloutta ja aiheuttavat lisätyötä niin perheille kuin Espoon
kaupungille asiakasmaksujen muutoshakemuksina.
Maksujen perintä keskeytettiin selvityksen ajaksi.
Esitys: Kotipalvelu on maksutonta lastensuojelun asiakasperheiden lisäksi seuraaville
asiakasryhmille:
-

Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin
aikana, sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön asiakkuuden aikana ja joiden
palvelun tarve ja suunnitelma sen toteutuksesta on kirjattu asiakassuunnitelmaan

-

Erityistä tukea tarvitseville vammaisten lasten perheille monitoimijaisen
arviointijakson aikana tai tilanteessa, jossa perhe on pitkäaikaisesti säännöllisen
lapsiperheiden kotipalvelun tarpeessa ja kotipalvelu on sisällytetty
asiakassuunnitelmaan

Päätös: Tiedoksi
14.2.2. Valtuustokysymys koskien vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 24.8.2017 käsiteltävänä Valtuustokysymys koskien
vammaispalvelujen määrärahojen riittävyyttä.
Päätös: Tiedoksi
15 § MUUT ASIAT
15.1. Apuvälineet
Pirkko Kuusela kertoi, että on tullut ilmi, että on myönnetty epäsopivia apuvälineitä.
Tällöin ei ole mahdollisuutta sellaiseen toiminnallisuuteen, mikä olisi mahdollista
sopivalla apuvälineellä. Lisäksi kukaan ei tarkista, millainen apuväline on myönnetty.
Takaisinsoittojärjestelmä ei myöskään toimi.
Päätös: Päätettiin pyytää selvitys, miksi epäsopivia apuvälineitä myönnetään. Lisäksi
sovittiin, että pidetään kokous apuvälineyksikön kanssa Espoon sairaalassa ja
ehdotetaan, että apuvälineen saatuaan henkilö voisi pyytää jonkinlaisen
käyttöönottotarkastuksen, jonka suorittaisi fysioterapeutti.
15.2. Kuljetuspalvelut
Koulukuljetusten toimimattomuudesta on tullut paljon palautteita erityislasten
vanhemmilta. Kyseessä on lapset, jotka kuuluvat luovuttaa vain vastaanottajalle. Heitä ei
voi jättää yksin odottamaan vastaanottajaa. Palvelupäällikkö Pasi Ojaniemeltä
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pyydetyssä selvityksessä todetaan, että reklamaatioita on tullut 65 ajalta 1.8. – 14.8.
Reklamaatiot ovat koskeneet myöhästymisiä, tilanteita, joissa kuljetus ei ole tullut
lainkaan, liian pitkiä kuljetusaikoja tai sitä, että huoltaja ei ole saanut tietoa
kuljetusaikataulusta. Todettiin, että tilanne on erittäin vakava ja se tulee korjata heti.
Kyseessä on lasten turvallisuus.
Päätös: Päätettiin tehdä lausunto, jossa vammaisneuvosto vaatii tilanteen korjaamista
heti.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23

Pirkko Kuusela
puheenjohtaja

Sirkku Kiviniitty
sihteeri

Raimo Aromaa
pöytäkirjantarkastaja

Reijo Toiminen
pöytäkirjantarkastaja

