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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

Vammaisneuvoston lausunto Sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito
Vammaisneuvosto esittää, että lautakunta päättää järjestää kevään iltapäivähoidon
vanhalla tavalla kevätlukukauden ajan. Näin Espoon kaupungille jää, yhdessä
vanhempien kanssa, aikaa järjestää iltapäivähoito tarkoituksenmukaisella tavalla.
Perustelut
Tehtyjen hoitopäätösten lakkautusten takia on syntynyt tilanne, jossa osa
kehitysvammaisista ja autistisista lapsista on jäänyt ilman tarvitsemaansa iltapäivähoitoa.
Lisäksi ilman iltapäivähoitoa ovat jääneet ne vammaiset lapset, jotka eivät yksilöllisistä
syistä voi osallistua ryhmähoitoon. Kaikkien näiden lasten iltapäivähoito on turvattava,
lapsia ei voi jättää heitteille.
Esillä on myös sairaalakoulussa opiskelevat, joilla siis on vamman lisäksi myös
sopeutumiseen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Tähän Espoon kaupunki on
järjestämässä tarpeen mukaista palvelua myöhemmin.
Kotiin tarvitsevat tukea myös sellaiset lapset, jotka eivät vammansa takia itsenäisesti
selviydy esim. wc-käynneistä tai ruokailusta. Näille henkilöille paras vaihtoehto on
henkilökohtainen avustaja ennen koulun alkua ja iltapäivän ajaksi. Henkilökohtainen
avustaja on usein välttämätön tuki myös myöhemmissä opinnoissa.
Vammaispalveluiden antamassa vastauksessa todetaan, että näiden lasten ja perheiden
tarpeet on tunnistettu ja vaihtoehtoja on mietitty. Huolimatta selkeistä ongelmista
vammaispalvelut on päättänyt olla jatkamatta hoitopäätöksiä. Vammaispalveluilla ei vielä
ole tarjota korvaavaa palvelua perheille. Perheille jää vain vähän vaihtoehtoja, koska
hoitajien ja avustajien saaminen on vaikeaa. Vanhempi joutuu ehkä jäämään kotiin ja
tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia esim. perheen toimeentuloon, jaksamiseen tai
vanhemman myöhempään työllistymiseen. Vahinko on jo tapahtunut, vaikka
vammaispalvelut myöhemmin kehittäisivät korvaavan palvelun.
Koronaepidemia rasittaa kohtuuttomasti vammaisten lasten perheitä ja monissa
perheissä toimitaan jo nyt voimavarojen äärirajoilla. Vammaisten lasten perheiden on
voitava luottaa siihen, että he saavat riittävästi tukea ja apua arkeensa.
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