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SELVITYSPYYNTÖ

ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON SELVITYSPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLE,
Miten välttämätöntä huolenpitoa tarvitsevat kuntalaiset on huomioitu?
Espoon vammaisneuvosto on seurannut huolestuneena koronaviruksen leviämistä ja julistamista pandemiaksi. Erityisen huolissaan se on vammaispalveluiden ja vanhuspalveluiden asiakkaista, jotka ovat jatkuvan, jopa ympärivuorokautisen avun tarpeessa jokapäiväisessä normaalissa elämässään Espoossa.
Espoon vammaisneuvosto pyytää selvitystä, miten välttämätöntä huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat on huomioitu vammaispalveluissa ja vanhuspalveluissa. Ja mihin toimiin
on ryhdytty välttämättömän avun saamiseksi.
Osa asiakkaista ei pysty edes ilmoittamaan, jos apu ei tule tai ottamaan välttämättömiä lääkkeitä. Korona voi aiheuttaa kuolemia myös niille, jotka jäävät sen vuoksi heitteille.

Perustelu
Miten varmistetaan avun tarpeessa olevien henkilöiden hoito- ja avustushenkilöiden saaminen
näissä poikkeusoloissa? Miten Espoo priorisoi, ohjaa ja seuraa, että jokainen avun tarpeessa
oleva henkilö saa tarvitsemansa avun, vakituisen henkilön jäädessä pois oirehtimisen tai sairastamisen vuoksi? Tilanne koskee niin omaishoidon, kotipalvelun, henkilökohtaisen avustajan, ostopalvelujen tai palvelusetelillä avulla selviäviä henkilöitä.
Esimerkkinä avun tarpeesta haluamme tuoda esiin yksin asuvan henkilön, joka ei pääse ilman
avustajaa ylös sängystä, ei saa ravintoa tai henkeä ylläpitäviä lääkkeitä. Henkilöllä ei ole
omaisia turvanaan. - Meillä asuu kotona paljon henkilöitä, jotka ovat täysin riippuvaisia toisen
henkilön avusta.
Espoossa on henkilökohtaisen avun asiakkaita n.1000 henkilöä (2018), tehostetun palveluasumisen asukkaita n. 500 henkilöä, laitoshoidossa asukkaita on alle 100, mutta omaishoitajia
Espoossa on lähes 1500. Kotihoidon asiakkaita Espoossa oli joulukuussa 2018 yli 1500 henkilöä.
STM ohjeistaa työntekijöitä jäämään kotiin matalalla kynnyksellä – tämä ei kuitenkaan saa
tarkoittaa sitä, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat jäävät täysin ilman huolenpitoa.
*STM 12.3.2020
’Suositus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen
ja koulutuksen sekä korkeakoulujen työnantajia ja henkilökuntaa
kattaen sekä julkisen että yksityisen sektorin.
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nyksellä, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemiaalueelta tai tuntee flunssan oireita. Lisäksi suositetaan, että työntekijälle sallittaisiin omalla ilmoituksella esimerkiksi etätyön tekeminen
työnantajan määrittelemäksi tarpeelliseksi ajaksi.’
Avun turvaaminen näiden henkilöiden osalla on oltava ensisijaista ja vammaisneuvosto
pyytääkin kaupunginhallitukselta, vammaispalveluilta ja vanhuspalveluilta nopeaa vastausta ja varautumissuunnitelman esittelyä sekä asian tiedottamista huolestuneiden
asiakkaiden ja omaisten tueksi.
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