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VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
1 Yleistä
Vammaisneuvosto on kuntalainmukainen vaikuttajatoimielin. Espoon
vammaisneuvostossa on sekä kaupungin edustajia että kaupungin alueella
toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen edustajia. Kaupungin edustajina on
sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä.
Vammaisneuvosto on perustettu nykymuodossaan 8.5.1990. Edeltäjänä on
toiminut vuodesta 1981 alkaen Espoon vammaisasiain neuvottelukunta.
Espoon vammaisneuvoston tehtävänä on seurata ja toimenpiteillään
vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten oikeuksien ja
mahdollisuuksien kehittymiseen Espoossa. Vammaisneuvosto tekee
tehtäviinsä liittyen aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja
kannanottoja. Vammaisneuvoston toiminta perustuu kuntalakiin.
2 Vammaisneuvoston kokoonpano 2019
Espoon vammaisneuvoston muodostavat kuusi vammais- ja
sairausjärjestöjen edustajaa ja heidän varajäsenensä, kolme lautakuntien
edustajaa ja heidän varajäsenensä, kolme kaupungin hallintokuntien
edustajaa ja heidän varajäsenensä, kaupunginhallituksen edustaja ja hänen
varajäsenensä sekä sihteerinä vammaisasiamies.
Vammaisneuvoston kokoonpano 27.8.2019 alkaen
Jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet

Vammais- ja potilasjärjestöjen edustajat
Pirkko Kuusela
ESPIN ry

Tuula Koivula
Uudenmaan CP-yhdistys ry

Mika-Erik Walls
Espoon Autismi ja
Aspergeryhdistys ry

Emmi Eteläsalo-Holmberg
Helsingin ja Uudenmaan
neuroyhdistys ry

Hanna Bäckström
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Marita Lassila
Pääkaupunkiseudun
Diabetesyhdistys ry

Hanne Österberg
Lyhytkasvuiset –
Kortväxta ry

Mikko Apajalahti
Espoon Seudun Näkövammaiset ry

Kaisa Penttilä
Svenska Synskadade i
Mellersta Nyland rf

Sari Hirvonen-Skarbö
Espoon Kuuloyhdistys ry
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Tiina Gyllenberg
Espoon Kehitysvammatuki ry

Ritva Karhunen
Espoon Reumayhdistys ry

Espoon kaupungin edustajat
Anu Autio
Vammaispalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Riitta Eskola
Terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Juha Iivanainen
Tilakeskus - liikelaitos
Tekninen ja ympäristötoimi

Sirkku Wallin
Rakennusvalvonta
Tekninen ja ympäristötoimi

Miia Loisa-Turunen
Opetus- ja varhaiskasvatus
Sivistystoimi Sivistystoimi

Elina Räsänen
Liikunta- ja nuorisopalvelut

Lautakuntien edustajat
Kristiina Mustakallio (Kok.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiina Ahlfors (Vas.)
Tila- ja asuntojaosto

Jenni Koski (Vihr.)
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Raul Kajak (Kesk.)
Liikunta- ja nuorisolautakunta

Robert Donner (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Jaana Valle (PerusS)
Rakennuslautakunta

Kaupunginhallituksen edustajat
Kaarina Järvenpää, KD

Liisa Kivekäs, SDP

Vammaisneuvoston kokoonpano 1.1. – 26.8.2019
Jäsenet:

Henkilökohtaiset varajäsenet

Vammais- ja potilasjärjestöjen edustajat
Pirkko Kuusela
ESPIN - Espoon Invalidit ry

Irja Bäckström
Suomen Vammaisten Lasten Tuki ry

Hanna Bäckström
Uudenmaan
Lihastautiyhdistys ry

Marita Lassila
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Mika Levänen
Kynnys ry

Raimo Aromaa
Polioinvalidit ry

Reijo Toiminen
Espoon Seudun
Näkövammaiset ry

Emmi Eteläsalo-Holmberg
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
5 (14)
Mika-Erik Walls
Espoon Autismi ja
Aspergeryhdistys ry

Tiina Gyllenberg
Espoon Kehitysvammatuki ry

Hanne Österberg
Lyhytkasvuiset –
Kortväxta ry

Heidi Kellokoski
Suomen Kipu ry

Lautakuntien edustajat
Kristiina Mustakallio (Kok.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiina Ahlfors (Vas.)
Tila- ja asuntojaosto

Jenni Koski (Vihr.)
Raul Kajak (Kesk.)
Opetus- ja varhaiskasvatus- Liikunta- ja nuorisolautakunta
lautakunta
Robert Donner (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Jaana Valle (PerusS)
Rakennuslautakunta

Espoon kaupungin edustajat
Merja Tavi-Räisänen
(17.5.2018 saakka)
Anu Autio
(13.8.2018 alkaen)
Sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Tiina Hannikainen
Terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Merja Tavi-Räisänen
Sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Tiina Hannikainen
Terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Aulikki Torniainen
Tilakeskus - liikelaitos
Tekninen ja ympäristötoimi

Sirkku Wallin
Rakennusvalvonta
Tekninen ja ympäristötoimi

Jari Järvi
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Sivistystoimi

Miia Loisa-Turunen
Opetus- ja varhaiskasvatus
Sivistystoimi

Kaupunginhallituksen edustajat
Jonna Löflund, ST

Teemu Lahtinen, PerusS

Seuraavilla henkilöillä on ollut osallistumisoikeus vammaisneuvoston kokouksiin:
−
Hanne Österberg, vammaisneuvoston neuvottelukunta
−
Kalevi Bäckström
−
Eva Peltola, sosiaali- ja potilasasiamies
−
Marja-Liisa Lahtinen, Espoon vanhusneuvoston edustaja

Varajäsenet voivat osallistua kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.
Kokouspalkkio maksetaan, jos varsinainen jäsen on poissa.
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Kuvio 1 Vammaisneuvosto ja sen työryhmät

3 Vammaisneuvoston toiminta
3.1 Vaikuttaminen
3.2 Vuoden 2019 painopisteet ja niiden edistäminen
•

Vammaispalvelujen ja erilaisten muiden tukipalveluiden riittävyys ja
saavutettavuus.
- palvelujen saatavuutta tulee seurata jatkuvasti ja riittävyydestä tulee saada
paremmin tietoja vammaisneuvoston toiminnan pohjaksi.

•

Tiedotus ja tuki henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään uusia digitaalisia
palveluita.
- Vaikuttamistoimista huolimatta tiedottaminen useiden kanavien kautta on
vähentynyt ja tiedonsaanti heikentynyt, lukuun ottamatta sähköisiä kanavia.

•

Esteettömyyden varmistaminen julkisissa rakennuksissa sekä rakennetussa
ympäristössä.
- Koska esteettömyyspuutteita edelleen esiintyy uusissakin rakennuksissa,
tulee vammaisneuvoston ja sen Rakennetaan kaikille työryhmän työn
vaikuttavuutta tehostaa.
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•

Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen.
- Vammaispoliittinen ohjelma on vanhentunut ja hallinto ei ole siihen
sitoutunut. Sote-ratkaisujen keskeyttäminen jätti vammaispoliittisen
ohjelman tyhjän päälle. Vammaisten henkilöiden osallisuus ja
yhdenvertaisuus edellyttää suunnitelmallista työtä edelleen.

•

Vaikuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.
- Vammaisneuvosto on aktiivisesti vaikuttanut sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Vuoden aikana sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet pääkohde
vaikuttamiselle.

•

Vammaisneuvoston aseman ja toiminnan päivittäminen uuden kuntalain
edellyttämälle tasolle.
- Vammaisneuvoston asema ei ole muuttunut kuntalain edellytyksiä
vastaavaksi. Yhä edelleen lausuntopyyntöjä ei pyydetä ajoissa tai että
vammaisneuvosto olisi mukana jo aikaisemmin.

3.3 Esteettömyys
Vammaisneuvosto otti kantaa esteettömyyspuutteisiin ja niiden vaikutuksiin,
jotka koskevat lähes kaikkia kuntalaisia. Erityisesti kauppakeskuksien
saattoliikenne puutteet haittasivat keskitettyjen palvelujen käyttöä. Myös
terveyspalvelujen esteettömyys tarvitsee välttämättömiä toimia.
Vammaisneuvoston tietoon tulleet korjausehdotukset tai asiakkaiden
palautteet eivät johda edelleenkään esteettömään lopputulokseen.
Esteettömyyspuutteiden vaikutuksia omatoimisuuteen, erilaisten palvelujen
tarpeeseen ja kustannuksiin tulee selvittää.
Metroasemista ja bussiterminaalista sekä palvelujen keskittämisestä tulleita
palautteita tulee seurata aktiivisesti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin
esteettömyyspuutteiden korjaamiseksi.
3.4 Liikkuminen
Liikkumisen ongelmat nousivat selkeästi vammaisten henkilöiden
omatoimisuuden ja aktiivisuuden esteiksi. Esimerkiksi yhteiskunnalliseen
osallistumiseen ja harrastuksiin ei myönnetty kuljetuspalvelumatkoja
riittävästi. Tilannetta pahensivat myös pysäköintiongelmat oman auton
käyttäjillä.
Taksiliikennelain muutokset 2018 aiheuttivat taksiliikenteeseen saatavuus
ongelmia. Uudelleen kilpailutetut kela-kyydit toimivat huonosti. Kulku-keskus
hankkeen tuoma epäselvyys ja epävarmuus ovat haitanneet monien elämää.
Palvelujen ongelmat ovat heikentäneet vammaisten henkilöiden liikkumista
huolestuttavasti.
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3.5 Digitalisaatio ja tiedonsaanti
Digitalisaation seurauksena lähes kaikki tieto on siirtynyt sähköisesti
jaettavaksi. Jopa käyttäjille myönnettyjen palvelujen muutoksista kerrottiin
vain nettisivuilla yleisesti.
Näin jaettu tieto ei kuitenkaan saavuta kaikkia kuntalaisia yhdenvertaisesti.
Heikko taloudellinen tilanne, puutteet digitaidoissa tai toimintarajoitteet voivat
olla merkittävä este sähköisen tiedonhankinnan käytössä. Vammaisten
henkilöiden kohdalla myös liikkumisen rajoitukset, esim. rajallinen
kuljetuspalvelu ja toimipisteiden esteellisyys estävät tiedon hakemista esim.
kirjastosta tai asiointipisteistä.
Vammaisneuvoston vaikuttamistoiminta tiedottamisen lisäämiseen eivät ole
johtaneet tarvittaviin toimenpiteisiin.
3.6 Muita
Vammaisneuvoston osallistumisen periaatteet -ohjeessa valmistelijoille on
kiinnitetty huomiota riittävään lausuntojen valmisteluaikaan. Tämä on
vaikuttanut jossain määrin lausuntojen pyytämiseen hyvissä ajoin, mutta
edelleen lausuntopyyntöjä tuli lyhyellä varoitusajalla tai tarvittavaa materiaali
ei saada.
Vammaisneuvosto pystyi lausunnoille ja kannanotoilla vaikuttamaan
päätöksentekoon.
3.7 Lausunnot
Vammaispalvelut 2020 KH 161219 Kannanotto Evane
Palveluesite KH 131219 Kirje Evane
Viherlaakson terveysasema KH 131219 Kirje Evane
Esteettömyys terveydenhuollossa Sote ltk 201119 Lausunto Evane
Asumispalvelujen hankinta Sote ltk 301019 Lausunto Evane
Espoon sairaalan induktiosilmukat Kh ja Sote ltk 301019 Esitys Evane
Suun terveydenhuollon hoitotakuu Kh ja Sote ltk 301019 Esitys Evane
Suun terveydenhuollon palveluseteli 301019 Lausunto Evane
Terveysaseman palveluseteli Sote ltk 301019 Lausunto Evane
Lapsiperheiden kotipalvelu Sote ltk 301019 Lausunto Evane
ShL:n kuljetuspalvelutuen omavastuu Sote ltk 220819 Lausunto Evane
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HA työnantajaopas valmistelu 090819 Kommentit Evane
Kuljetuspalvelujen toimintaohje Sote ltk 130619 Lausunto Evane
Vammaistietoisuus Opetus- ja varhaiskasvatus ltk 120619 Lausunto Evane
Järjestöavustusperiaatteet 2020 Sote ltk 160519 Lausunto Evane
Villa Huvi Kannanotto 150519
Lapsivaikutusten arviointi Sote ltk 210319 Lausunto Evane
Kuljetuspalvelun toimintaohjeet Sote ltk 210319 Lausunto Evane
Ryhmälomituspalvelu 280219 Sote ltk Lausunto Evane
Hoiva-asumisen kriteerien tarkistaminen Sote ltk 280219 Lausunto Evane
Ison Omenan terveysaseman vastaanotto 260219 Selvityspyyntö Evane
Kansallinen muistiohjelma Sote ltk 240119 Lausunto Evane
Vammaisten työllistyminen Sote ltk 240119 Lausunto Evane
Järjestöavustukset Sote ltk 240119 Lausunto Evane
3.8 Seminaarit
Vammaisneuvosto järjesti ’Kaikki pyörii valtuustotalolla’ -tapahtuman
31.1.2019 ja Kansainvälisen vammaisten päivän seminaarin 3.12.2019 (kts.
tarkemmin kohta 4. Vammaispoliittinen ohjelma)
3.9 Kokoukset
Vuoden 2019 aikana vammaisneuvosto kokoontui kolmetoista (13) kertaa.
Lisäksi pidettiin useita työkokouksia erilaisilla kokoonpanoilla.
Uuden vammaisneuvoston aloittaessa, käytiin läpi vammaisneuvoston
toimintatapaa, rooleja ja odotuksia.
3.10 Osallistuminen koulutuksiin ja muiden seminaareihin
Vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat seuraaviin koulutuksiin ja
seminaareihin.
-

Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 20.–21.3.2019:
Mika-Erik Walls, vammaisneuvoston varapuheenjohtaja
Hanne Österberg, vammaisneuvoston varsinainen jäsen

-

Esteetön ja älykäs asuminen - Esken verkostoseminaari 13.3.2019
Hanne Österberg, vammaisneuvoston jäsen ja RAKAn pj.
Tuovi Nykänen, RAKAn jäsen
Tuija Kössö, RAKAn jäsen
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Kim Storås, RAKAn jäsen
Marjatta Sykkö, RAKAn jäsen
-

Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 4.–5.6.2019
Pirkko Kuusela, vammaisneuvoston puheenjohtaja

-

Henkilökohtaisen avun päivät 2.–3.10.2019
Pirkko Kuusela, vammaisneuvoston puheenjohtaja

-

Vammaisneuvostopäivät 27.–28.11.2019:
Pirkko Kuusela, vammaisneuvoston puheenjohtaja
Kaarina Järvenpää, kaupunginhallituksen edustaja
vammaisneuvostossa
Mikko Apajalahti, vammaisneuvoston varajäsen
Sari Hirvonen-Skarbö, vammaisneuvoston varajäsen
Ritva Karhunen, vammaisneuvoston varajäsen

3.11 Vammaisneuvoston työryhmien toiminta
3.12 Yleistä
Vammaisneuvoston valmistelutyöt ovat järjestöjen vapaaehtoisten toimijoiden
varassa. Toimintatapa on merkityksellinen, koska se varmistaa, että
vammaisten ääni saadaan aidosti kuuluviin.
Työ kuormittaa erityisesti työryhmien vetäjiä. Vetäjille ja muille edustajille
aiheutuu kokouksista kuluja ja henkilökohtaisten palvelujen käyttöä. Vetäjille
tulisi maksaa kokouspalkkio ja kaikille osallistujille matkakorvaus.
3.13 Työvaliokunta
Työvaliokunnan muodostavat vammaisneuvoston puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä sen työryhmien puheenjohtajat sekä
varapuheenjohtajat. Työvaliokunnan kokouksissa valmisteltiin
vammaisneuvoston kokouksia sekä koordinoitiin työryhmien toimintaa.
Lausunnot valmisteltiin työryhmissä.
3.14 Rakennetaan kaikille – työryhmä
Rakennetaan kaikille työryhmä toimi aktiivisesti ja se kokoontui 9 kertaa ja
teki katselmuskäyntejä.
Työryhmä antoi lausuntoja, muistutuksia ja huomioita esteettömän
rakentamisen ohjeen ja kaavaprosessin mukaisesti, ja asiakohteet olivat
mittavia osin vapaaehtoisvoimin toimivan ryhmän tuotoksiksi. Espoossa
kaikki erityistason esteettömyyttä vaativat kohteet esitellään Rakennetaan
kaikille -työryhmälle.
Isoja tarkastelukohteita olivat edelleen tulevaisuuden isojen aluekeskusten ja
kauppakeskusten esteettömyys, sekä uutena asiana keskusteltiin niin
Espoon opaste-ohjeen kuin HSLn tyyli-oppaankin päivittämistarpeesta
esteettömiksi.
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Myös paikalliskirjastojen esteettömyyskartoituksia sekä omatoimikirjaston
opasmaailman kehittämistä suunniteltiin.
Saattoliikenteen (myös iso kalusto) sujuvuus ja turvallisuus on noussut
koko ajan suuremmaksi asiaksi Rakennetaan kaikille työryhmän
huomioissa.
Haasteina esteettömään ja saavutettavaan rakentamiseen Espoossa ryhmä
havaitsi mm. suunnittelupuutokset, tilanahtauden ja asenteet.
Rakennuslupaan liittyneet hanke-esittelyt ja työmaakäynnit:
• Kaupunkikeskus Tapiola bussiterminaali muistio 29.01.2019
Esteettömyyden toteutumiseen liittyvä katselmus
• Vammaisneuvoston ja rakennetaan kaikille-työryhmän huomiot
Espoonlahden keskuksen (Lippulaiva) metroaseman bussiterminaalin
ja kauppakeskuksen suunnitelmiin (esittely 26.3.2019) sekä
voimassaolevien katusuunnitelmien (v.2016)
rakentamissuunnitelmissa huomioitavaksi
• Asumispalveluhanke Palstalaisentie 8:n esteettömyyskatselmus
28.3.2019
• Huomiot Viljala, Asumisen tuen yksikkö, Pellas 2, 29.5.2019
• Kaupunkikeskus Tapiola Ainoa 3, muistio 16.9.2019
Esteettömyyden toteutumiseen liittyvä katselmus
• Kannusillan väestönsuojan 2. (sisääntulo) ja 1. kerroksen muutokset
tiedoksi (rakennuslupahakemus 2019-1422) kommentointi
kokouksessa 25.9.2019
• Luukin leirikeskuksen peruskorjaus ja uusi majoitusrakennus -hanke
kommentointi 25.9.2019 kokouksessa
• Esteettömyysselvitys Lippulaivan kirjasto ja asiointipiste 18.11.2019
• Tapiolan kirkon peruskorjaus, kommentointi 11.12.2020
• Settlementtiasunnot kommentointi 11.12.2019
Lisäksi RAKA on ottanut kantaa seuraaviin kohteisiin:
• Esteettömyyskatselmus Pikkulaiva, muistio 12.4.2019
• Matinkylän uimahallin pukukoppi -mallin kommentointi
• Ison Omenan palvelutorin terveysaseman neuvonnan saavutettavuus
ja opasteet; palaute esteellisestä äänettömästä tilasta
3.15 Sivistyspalvelujen verkosto
Sivistyspalvelujen työryhmä ei kokoontunut, koska pilottihankkeet olivat
Vammaispoliittisen ohjelman alla.
3.16 Sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto
Lausuntoja ja kirjelmiä (11 kpl) valmisteltiin pyytämällä kommentteja
järjestöiltä sekä erilaisilla pientyöryhmillä. Annetuissa lausunnoissa ja
kirjelmissä korostuivat erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden
toteuttamistavat ja niihin liittyvät asiakasmaksut sekä terveyspalveluiden
esteellisyys.
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3.17 Edustus kaupungin työryhmissä
Vammaisneuvostoilla oli edustus seuraavissa ryhmissä:
▪
Liikenneturvallisuustyöryhmässä edustajana oli Reijo
Toiminen.
▪
Vammaispoliittisen ohjelman vastuuryhmässä edustajana oli
Pirkko Kuusela.
▪
Esteettömyyden ohjausryhmässä edustajana oli Pirkko Kuusela
19.2.2019 saakka ja Hanne Österberg 20.2.2019 alkaen
ja varalla Mika-Erik Walls.
▪
Länsi-Uudenmaan kuljetuspalvelujen kilpailutuksen
ohjausryhmässä edustajina Pirkko Kuusela ja varalla Hanna
Bäckström. Molemmat edustajat osallistuvat kokouksiin, jos se
vain on mahdollista.
Kaupunki ei yleensä maksa osallistumisesta kokouspalkkioita eikä matkakuluja.
Tähän toimintatapaan tulee saada muutos.
3.18 Yhteistyö
3.19 Asiamiehet
•

Sosiaali- ja potilasasiamies kutsutaan aina vammaisneuvoston
kokouksiin, mutta hän ei ole osallistunut.

•

Vammaisasiamies on vammaisneuvoston sihteeri, joten yhteistyö on
tiivistä. Vammaisasiamiehen virka on poikkihallinnollinen ja koskee
siten kaikkia toimialoja.

•

Espoolla ei ole ollut esteettömyysasiamiestä 31.3.2015 lähtien.
Esteettömyysasiantuntija työskentelee Teknisen toimialan
palveluksessa. Hän osallistuu vammaisneuvoston Rakennetaan
kaikille -työryhmän kokouksiin ja on myös aina kutsuttuna
vammaisneuvoston kokouksiin. Hän on jatkanut tekniseltä toimialalta
vammaisneuvoston varajäsenä.

3.20 Vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto
Vammaisneuvosto on tehnyt yhteistyötä vanhusneuvoston ja
nuorisovaltuuston kanssa. Vanhusneuvoston edustajalla on
osallistumisoikeus vammaisneuvoston kokouksiin ja vanhusneuvoston
edustaja on Rakennetaan kaikille -työryhmässä.
3.21 Uudenmaan vammaisneuvosto UVA
Uudenmaan vammaisneuvosto UVA on perustettu Espoossa 15.1.2018.
Perustamiskokouksessa sen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kuusela
(Espoo), varapuheenjohtajaksi Maija Aatelo (Porvoo) ja sihteeriksi Tuula
Räikkönen (Sipoo).
Espoon edustajiksi UVA:an valittiin Pirkko Kuusela ja varalle Mika-Erik Walls.
Varajäsenillä on oikeus osallistua kaikkiin UVA:n tilaisuuksiin.
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UVA kokoontui vuoden 2019 aikana seuraavasti:
•

14.1.2019: 1.kokous, Hyvinkää
Puhujana Pirkko Excell, Uusimaa 2019

•

27.2.2019: 2. kokous, Helsinki (HIY ry)
Menevä aloittaa kelakuljetusten hoitamisen 1.4.2019 Uudenmaan
alueella. Menevän viestinnästä vastaava Antti Veijola kertoo järjestelyistä.

•

7.3.2019 Vantaan vammaisneuvoston 40v juhlaseminaari

•

8.5.2019: 3. kokous, Kauniainen
Kauniaisten vammaisneuvosto 30 vuotta, Kauniaisten kaupungin
tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Christoffer Masar

•

3.6.2019: 4. kokous, Lohja

•

12,8.2019: 5.kokous, Askola

•

23.9.2019: 6.kokous, Lapinjärvi
Puhujana Hanna Laurila, Hallitusneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö

•

26.11.2019: 7.kokous, Espoo
Puhujina Noora Koponen Eduskunnan Vamyt ryhmän varapuheenjohtaja
ja Juha Metso Espoon perusturvajohtaja.

UVA:n toiminnan tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen ja verkoston
luonti. Selkeänä kärkenä seurattiin kuljetuspalvelujen kilpailujen etenemistä
eri puolilla Uuttamaata. Muita tärkeitä kysymyksiä ovat osallisuuden
kehittäminen ja yhtäläisten toimintaedellytysten saaminen kaikille
vammaisneuvostoille. UVA valmisteli vammaisneuvostojen avuksi
Toimintasääntöohjeen. Kaikkien tavoitteiden osalta työ jatkuu edelleen.
STM asetti UVA:n puheenjohtaja Pirkko Kuuselan edustajaksi UudenmaaPKS-Helsinki Sote-erillisselvityksen seurantaryhmään ajalle 26.9.31.12.2019.
Osallistumisista ei ole maksettu kokouspalkkioita tai matkakorvauksia, tässä
Espoo poikkeaa muiden kuntien toiminnasta.
3.22 PKS vammaisneuvostojen yhteistyö
Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen kokous pidettiin Vantaalla
7.3.2019. Kokouksen jälkeen siirryttiin viettämään Vantaan
Vammaisneuvoston 40v. juhlaseminaaria.
4 Vammaispoliittinen ohjelma (VPO)
Espoon vammaispoliittisen ohjelman pilottina käynnistynyt Kaikki pyörii tapahtuma järjestettiin teemalla ”Kaikki pyörii valtuustotalolla” ja toteutettiin
yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja kaupungin toimijoiden kanssa.
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Ohjelmassa oli puheenvuoroja useilta toimijoilta ja hankkeilta mm.
Osallistuva Espoo -ohjelmasta, Yhdessä Espoossa -hankkeesta, VamO hankkeesta, Espoon hyvinvointityöstä, vammaisneuvostolta,
vammaisasiamieheltä ja eri yhdistyksiltä mm. Väylä ry:stä kuulimme
toiminnanjohtajan ja työntekijän puheenvuoron. Tapahtumassa oli usean
järjestön ja kaupungin toimijan esittelypisteet ja samalla saimme nauttia
Sakari Leppäsen esittämästä musiikista. Tapahtuma huipentui
vammaisneuvoston puheenjohtajan vetämään vaalipaneeliin.
Liikuntaystäväpilotissa järjestettiin liikuntaystäväkoulutus vapaaehtoisille.
Toiminta on liikuntapalvelujen koordinoimana vakiintunut pysyväksi
toiminnaksi.
Vammaispoliittista ohjelmaa päätettiin jatkaa jo vakiintuneiden pilottien kautta
ja saada jatkossa vammaisten henkilöiden huomioiminen
hyvinvointisuunnitelmiin.
Vuoden 2019 esteetön teko palkintojen jako tapahtui tällä kertaa
Kansainvälisenä vammaisten päivinä pidetyssä seminaarissa 3.12.2019
Espoo päivän sijaan. Palkinnot jakoivat kasanedustaja, Espoon sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö ja vammaisneuvoston
puheenjohtaja Pirkko Kuusela. Vuoden 2019 Esteetön teko -kilpailun voittaja
oli Rinnekotisäätiön Esteetön leikkipuisto ja kunniamaininnan saivat Espoon
Miekkailijat ry ja Espoon Kaupunginteatteri. Seminaarin teemana oli
Yhdenvertaisuus ja aiheesta alustivat vammaisneuvoston puheenjohtaja
Pirkko Kuusela, vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Mika-Erik Walls,
Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson ja Invalidiliiton
järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola.
5 Vammaisneuvoston neuvottelukunnan toiminta
Vammaisneuvoston neuvottelukunta muodostuu espoolaisista vammais- ja
sairausjärjestöistä. Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2019
aikana. Kevätkokouksessa 6.5.2019 kuultiin alustus Kulkukeskus hankkeesta ja käsiteltiin vammaisneuvoston vuoden 2018 toimintakertomus,
talousarvioesitykset vuodelle 2020 ja valittiin uudet vammaisneuvoston
järjestöjäsenet sekä valittiin tulosyksiköt ja/tai liikelaitokset sekä lautakunnat,
joista vammaisneuvosto esitti kaupunginhallitukselle valittavaksi jäsenet ja
varajäsenet vammaisneuvostoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Syyskokouksessa 29.10.2019 THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervolan
alustus Kotitalouksien terveysmenojen vaikutuksista köyhyyteen Suomessa
sekä käsiteltiin vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

