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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE

Asumisen ohjelma: Vammaisten kuntalaisten asumisen muotojen ja
palveluiden edistäminen Espoossa 2016–2025

Vammaisneuvosto kiittää ajoissa saapuneesta lausuntopyynnöstä sekä ohjelman
esittelystä.
Ohjelma lähestyy asumista selkeästi laitosasumisen purun sekä nuorten, lähinnä
kehitysvammaisten, kotoa muuttamisen näkökulmasta. Tärkeää olisi huomioida myös
muut vammaiset henkilöt ja esteettömien asuntojen suuri tarve.
Tarvitaan lisää esteettömiä asuntoja kaiken ikäisille vammaisille ja
pitkäaikaissairaille.
Vammautuminen tai sairastuminen voi tapahtua missä tahansa elämän
vaiheessa tai tilanteessa. Tarvitaan siis myös perhe-asuntoja ja
palveluja perheille, jossa vanhempi on vammautunut.

Ohjelmaan liittyviä kommentteja ja toimintaehdotuksia:
1. Espoon Asunto-ohjelma on päättymässä tänä vuonna.
Tulevaisuudessa tarvitaan huomattavasti lisää esteettömiä asuntoja, vanhuksille ja
vammaisille. Asunto-ohjelmaan tuleekin saada tavoitteita esteettömyyden lisäämiseksi.
2. Kaupungin hallituksessa 30.5.2016 käsitelty Esteettömyysohjelma ei tee linjausta
asuntojen esteettömyyteen.
Tarvitaan esteettömyyssuunnitelma Espoon Asunnot Oy:n kanssa, jolla varmistetaan
paitsi asuntojen, myös talojen yleisten tilojen ja ympäristön esteettömyys.
Esteettömyyden tulee toteutua ympäri vuoden myös talvella (talvikunnossapito). Lisäksi
tulee sopia selkeät toimintatavat asuntojen muutostöiden osalta.
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3. Yhteisöllisyyden lisääminen
Yhteisöllisyyden lisäämiseksi tulee suunnitelmallisesti tehostaa yhteistyötä paikallisten
yhdistysten kanssa.
4. Maksujen kohtuullisuus
Maksut tulee pitää kohtuullisina ja huomioida vammaisten henkilöiden heikko tulotaso
sekä vammasta/sairaudesta koituvat lisäkulut. Heille tulee tarjota myös tarvittavaa
opastusta ja neuvontaa erilaisten palvelujen ja tukien hakemiseksi ja saamiseksi.
5. Osallisuus
Ohjelmaa valmisteltaessa tarjottiin myös osallistumisen mahdollisuuksia. Osallisuuden
mahdollistamiseksi osallistumisen muotoja tulee vielä kehittää. On hyvä huomata, että
sähköinen osallistuminen sopii vain osalle, samoin työpajat päiväsaikaan. Lisäksi asiat
tulee esittää helpommin ymmärrettävällä tavalla ja selko kielellä.
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