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Jenni Koski (Vihr.)
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
poistui klo 19, 13 § aikana
Robert Donner (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Merja Tavi-Räisänen
Vammaispalvelut, Sosiaali- ja
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Aulikki Torniainen
Tilakeskusliikelaitos, Tekninen ja
ympäristötoimi
Jari Järvi
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Marita Lassila Pääkaupunkiseudun Diabetes-yhdistys ry
Raimo Aromaa
Polioinvalidit ry
Emmi Eteläsalo-Holmberg
Helsingin ja Uudenmaan
neuroyhdistys ry
poistui klo 17.51, 8 § aikana
Heidi Kellokoski
Suomen Kipu ry
Tiina Ahlfors (Vas.)
Tila- ja asuntojaosto
saapui klo 17.07, 2 § aikana
Raul Kajak (Kesk.)
Liikunta- ja nuorisolautakunta

Jaana Valle (PerusS)
Rakennuslautakunta
Tiina Hannikainen
Terveyspalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
Sirkku Wallin
Rakennusvalvontakeskus,
Tekninen ja ympäristötoimi
poistui klo 17.21 11 § jälkeen
Miia Loisa-Turunen
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tulosyksikkö, Sivistystoimi
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MUUT EDUSTAJAT
Jonna Löflund
Kaupunginhallituksen edustaja
X

X

X

Hanne Österberg
Vammaisneuvoston
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Eva Peltola
Sosiaali- ja potilasasiamies
edustajaa ei ole vielä nimetty
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

Teemu Lahtinen
Kaupunginhallituksen edustaja
(vara)
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 Mika Levänen ja Reijo Toiminen.
4 § TODETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Pöytäkirja 7/2017 on tarkastettu ja hyväksytty.
5 § PÄÄTETÄÄN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA
Päätettiin käsitellä pykälä 11 pykälän 5 jälkeen, koska esteettömyysasiantuntija Sirkku
Wallin joutui poistumaan kokouksesta klo 17.30.
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:
1. Päätettiin, että uudesta vammaisneuvostosta ei nimetä osallistujia Henkilökohtaisen
avun päiville 4.-5.10.2017. Henkilökohtaisen avun päiville esitetään osallistujaksi
vammaisneuvoston edustajana Raimo Aromaa, kuten vammaisneuvoston 15.8.
kokouksessa päätettiin.
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2. Päätettiin, että vammaisneuvoston sihteeri lähettää linkin Henkilökohtaisen avun
päivien esitysmateriaaleihin ja seminaarin televisiointiin. Jatkossa sihteeri lähettää
seminaarien materiaaleihin linkin vammaisneuvostolle.
7 § VAMMAISNEUVOSTON SYYSKAUDEN KOKOUSTEN JA VAMMAISNEUVOSTON
ALOITUSSEMINAARIN AIKATAULU
Käsitellään vammaisneuvoston syyskauden kokousten ja aloitusseminaarin aikataulu.
Vammaisneuvoston syksyn kokousten aikatauluksi ehdotetaan:
tiistai 10.10. klo 17-19
tiistai 14.11. klo 17-19
tiistai 12.12. klo 17-19
Vammaisneuvoston aloitusseminaarin ajankohdaksi ehdotetaan keskiviikkoa 27.9. klo
17-19 tai 28.9. klo 17-19.
Päätös:
1. Päätetään hyväksyä vammaisneuvoston syksyn 2017 kokouksen aikataulu
ehdotuksen mukaan. Tarvittaessa kokouksien päättymisajankohtaa voidaan muuttaa.
2. Päätettiin pitää vammaisneuvoston aloitusseminaari 28.9. klo 17-19, paikka on
valtuustotalon kahvio.
8 § TALOUSARVIOESITYKSET
Käytiin läpi vammaisneuvoston tekemät talousarvioesitykset ja niiden tilanne sekä
Espoon esteettömyysohjelman tilanne.
Espoon esteettömyysohjelmalle rahoitusta vuoden 2018 budjettiin on hankala myöntää,
koska esteettömyysohjelman ohjausryhmää ei ole nimetty. Ohjausryhmän oli tarkoitus
päättää tavoitteista ja toimenpiteistä vuodelle 2018. Esteettömyysohjelma hyväksyttiin
valtuustossa 14.11.2016.
Päätös: Päätettiin viedä eteenpäin seuraavia kokouksessa tehtyjä kehittämisehdotuksia:
-

Erityisryhmien liikuntaharrastukset tulisi saada maksuttomiksi ja käyttöön vastaava
maksuton kortti kuin 68+ Sporttikortti. Nykyisin on saatavana tietyin kriteerein
erityisryhmien uimahalli- ja kuntosalikortti. Liikuntaharrastukseen tulisi myöntää
matkoja ja avustajatunteja tarvittaessa, koska muutoin korttia ei voi hyödyntää.

-

Espoon internet -sivuilla olevaan tietoon tulisi saada kuuntelumahdollisuus. Se
helpottaisi erityisryhmien kuten näkövammaisten ja lukihäiriöisten tiedonsaantia.
Espoon Seudun Näkövammaiset ry tuottaa tiedotusmateriaalia luettuna cd-levyille.
Luettua tiedotusmateriaalia voisivat muutkin järjestöt hyödyntää cd-levyjä tilaamalla.

-

Vammaispalveluista tulisi saada vähintään neljä tiedotuskirjettä vuodessa.
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9 § SOTE UUSIMAA VAMMAISTEN PALVELUT VALMISTELUN KÄYNNISTYMINEN
Sote Uusimaa vammaispalvelut valmistelu on käynnistynyt ja vammaisneuvostojen
edustajat on nimetty alatyöryhmiin. Espoon vammaisneuvoston edustajina ovat Hanne
Österberg / Kotiin vietävät palvelut ja Pirkko Kuusela / Palvelutarpeen arviointi. Muita
alatyöryhmiä ovat Kuljetuspalvelut, Vaativan tason palvelut, Henkilökohtainen apu,
Tilastot, Työ- ja päivätoiminta, Ympärivuorokautinen asuminen ja lyhytaikainen hoito,
Asunnon muutostyöt ja Ostopalvelut.
Tilannekatsaus: Pirkko Kuusela ja Hanne Österberg. Pirkko ja Hanne kertoivat, että
alkuvaiheessa ongelmana on ollut kutsujen saaminen työryhmien kokouksiin.
Keskusteltiin myös tilastojen saamisesta Espoon vammaispalveluista. Merja TaviRäisänen lupasi toimittaa vammaispalvelujen tilinpäätöstiedot ja tietoa
kuljetuspalveluhakemusten määrästä ja kielteisten päätösten määrästä.
Päätös:
1. Vammaisneuvoston edustajille korvataan osallistumisesta aiheutuneet kulut
vammaisneuvoston määrärahasta.
2. Valmistelujen etenemistä seurataan vammaisneuvoston kokouksissa.
3. Tilastot -alatyöryhmään esitetään nimettäväksi Espoon vammaisneuvoston
edustajana Mika-Erik Walls.
10 § KULJETUSPALVELUJEN KILPAILUTUS
Saamamme tiedon mukaan Helsinki kilpailuttaa kuljetuspalveluiden liikennöitsijät.
Kilpailuun osallistunevat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja
Porvoo. Kilpailutus avataan marraskuussa, jolloin uusi sopimus tulisi olla voimassa
kesäkuussa 2018. Kuntien päätöksistä ei ole tietoa.
Sote-valmisteluiden Kuljetuspalveluiden alatyöryhmässä käydään viikolla 37 läpi
kriteereitä, kalustovaatimuksia ja kuljettajien koulutusta ja pätevyyksiä.
Itse kilpailutus menee oman työryhmän kautta, jota vetää Tuomas Päivinen. Ennen
kilpailutuksen käynnistämistä on tulossa työpajoja, joissa järjestöjen edustajat voivat
tuoda omia ehdotuksia ja toiveitaan palvelun toteuttamiseen. Työpajojen aikataulu ei ole
tiedossa.
Käytiin keskustelu tarvittavista toimenpiteistä.
Päätös:
1. Päätettiin, että Pirkko Kuusela kokoaa kuljetuspalvelujen kriteereihin liittyvät
dokumentit kuten kesäkuussa vuonna 2017 pidetyn järjestökokouksen kommentit ja
muun kommentoinnin. Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet voivat lähettää
kriteereissä huomioitavia asioita Pirkolle: pirkko.kuusela@gmail.com.
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2. Päästettiin, että vammaisneuvosto tekee esityksen, että kuljetuspalvelukriteerit
tulisivat lausunnolle vammaisneuvostoille ja poliittisille päättäjille.
11 § TULEVAT RAKENNUSHANKKEET JA RAKENNETAAN KAIKILLE -TYÖRYHMÄN
KUULUMISET
11.1. Sirkku Wallin kertoi tulevista rakennushankkeista:
-

Lippulaivan kortteli metroasemineen ja bussiterminaaleineen: Hanke on vielä
kaavavaiheessa ja tulossa lupaprosessiin vuoden 2017 lopussa tai vuoden 2018
alussa.

-

Matinkylän uimahalli: Hanke on suunnitteilla ja lupaprosessi on ennen vuoden 2017
loppua.

-

Säterinniitynkenttä: Hanke on liikuntapalvelujen oma hanke ja valmistunut
kesäkuussa 2017. Hanke ei ole esteetön ja ei täytä rakennusmääräyksiä. Sirkku
Wallin tekee lausunnon liikuntapalvelujen johtajalle ja pyytää siihen vastineen.

11.2. Riilahden toimintakeskuksen esteettömyyden toteutumiseen liittyvä työmaakäynti
(esteettömyyskatselmus)
Riilahden toimintakeskuksessa järjestetään päivätoimintaa ja työtoimintaa
kehitysvammaisille henkilöille. Peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen voidaan lisätä
työtoimintaa toimintakeskuksessa. Riilahden toimintakeskuksen esteettömyyskatselmus
pidettiin 1.9.2017. Käytiin läpi palautteet esteettömyyskatselmuksesta.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on huomioitu esteettömyys hyvin. Esteettömyyskatselmuksessa on huomattu puutteita esteettömyyden toteutuksessa. Esteettömyyden
toteamisen kannalta osa rakennusta oli vielä keskeneräinen.
Päätös: Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että esteettömyyden puutteet korjataan
välittömästi, niin että esteettömyys toteutuu käytännössä.
Päätösehdotus: Tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten
12 § LAUSUNNOT / KANNANOTOT
- Vammaisneuvoston lausunto opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnalle
koulukuljetus terveydellisistä syistä
- Vammaisneuvoston oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle päätös: KH 14.8.2017
§ 44 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017 - 2019
- Vammaisneuvoston lausunto sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksista
tiedottamisesta
13 § TIEDOKSI
13.1. Metroasemakäyntien tilanne
Sirkku Kiviniitty kertoi metroasemakäyntien tilanteesta. Esteettömyyskatselmuksiin ei
kutsuttu Rakennetaan kaikille -työryhmän edustajia. Perusteluna oli, että paras ajankohta
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käynneille olisi silloin, kun asemien loppukatselmukset on toimitettu, mutta liikenne ei
vielä ole alkanut, koska siinä tilanteessa asemat eivät enää ole työmaita, ja kaikki
turvallisuusnäkökohdat ovat hallussa eikä työmaavarusteita tarvita. Vammaisneuvoston
Rakennetaan kaikille -työryhmä hyväksyi tämän tilanteen. Metrokäynnit Rakennetaan
kaikille -työryhmälle luvattiin järjestää elokuun lopulla. Tämä ei toteutunut, vaan
aikataulua on haluttu siirtää uudestaan, koska metroasemat ovat edelleen urakoitsijoiden
hallinnassa työmaina.
Päätös: Vammaisneuvosto vaatii metrokäyntien järjestämistä vammaisneuvoston
Rakennetaan kaikille -työryhmälle viipymättä.
13.2. Mika Levänen kertoi kauppakeskus Ison Omenan hankalasta tilanteesta, jossa
taksitolpalle pääsy edellyttää takseilta pitkän kiertoreitin käyttöä. Tämä puolestaan
hidastaa kuljetuspalvelujen asiakkaiden pääsyä kauppakeskukseen ja sieltä pois.
13.3. Sirkku Kiviniitty kertoi, että Vantaan vammaisneuvosto on pohtinut lausunnon
antamista VR:n lipunmyynnin muutosasiasta. Lipunmyynnin muutos syrjäyttää
syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneitä vammaisia sekä vammattomia kuntalaisia, koska
junalippuja ei voi enää ostaa junassa. Vantaan vammaisneuvosto on tiedustellut,
voidaanko asiasta tehdä Vantaan, Espoon ja Helsingin vammaisneuvostojen yhteinen
lausunto.
Päätös: Päätettiin, että Pirkko Kuusela on yhteydessä asiasta Vantaan
vammaisneuvostoon.
14 § MUUT ASIAT
14.1. Vammaisneuvoston edustajan ja varahenkilön nimeäminen Esteetön Espoo 2020,
Espoon kaupungin esteettömyysohjelman ohjausryhmään
Päätös: Päätettiin esittää vammaisneuvoston edustajaksi esteettömyysohjelman
ohjausryhmään vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela ja varahenkilöksi
vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Mika-Erik Walls.
15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.10

Pirkko Kuusela
puheenjohtaja

Sirkku Kiviniitty
sihteeri

Mika Levänen
pöytäkirjantarkastaja

Reijo Toiminen
pöytäkirjantarkastaja

