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Kokous Vammaisneuvoston kokous 4/2018 

Aika, paikka Tiistai 22.5.2018 kello 13.00-15.30, Imatran kylpylän 
kokoustila Satamo ja esteettömyyskatselmus satama-
alueella

Osallistujat Heikki Luukkanen, puheenjohtaja
Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja, poissa
Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja, 
poissa
Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry., poissa
Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry., poissa
Eeva Kykkänen, Imatran Kuulo ry.
Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho  
Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.
Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten 
Tuki ry., poissa
Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry.
Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry., poissa
Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry.
Marketta Paananen, Ruokolahden kunta
Josefina Nissilä, Rautjärven kunta, poissa
Leena Luukka, erityisasiantuntija, 
Vammaispalvelut/Eksote
Sirkku Sarlomo, Imatran kaupunki, konsernipalvelut, 
sihteeri

Ulla Karjalainen, kaavoitusinsinööri, Imatran kaupunki, § 
33
Harri Hirvelä, varatoimitusjohtaja, Imatran Kylpylä, § 37
Jouni Eerola, satamapäällikkö, Imatran Venekerho ry., § 
37

Jakelu vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi
Liitteet Ratakaavat 1013,1014, 1015 ja 1018 diaesitys
Esityslista § 30 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan 
kokouksen osallistujat.
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Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi 
läsnäolijat.

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 32 Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen

Pöytäkirja 18.4.2018 kokouksesta oli jaettu esityslistan 
liitteenä.

Esitys: Hyväksytään 18.4.2018 pidetyn kokouksen 
pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 33 Lausunto nähtävillä oleviin asemakaavoihin ja 
asemakaavan muutoksiin 1013, 1014, 1015 ja 1080

Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää 
6.6.2018 mennessä vammaisneuvoston lausuntoa 
seuraaviin kaavaehdotuksiin:

Kaupunginosat 32, Korvenkanta ja 38, 
Saimaanranta: Ratakaava 1013

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset 
rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen 
rakentamiselle. Samalla selvitetään korttelialueiden 
melunsuojaustarpeita, rataan rajoittuvan alueen 
käyttötarkoitus sekä sopivuutta muun muassa 
asumiseen. Osoitenumeroinnin selkeyttämiseksi 
katunimistöön tehdään muutoksia.  Uusi raide on 
suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen 
pohjoispuolelle.
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Kaupunginosat  31 Tuulikallio, 32 Korvenkanta ja 
38 Saimaanranta: Ratakaava 1014

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset 
rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen 
rakentamiselle. Samalla selvitetään rataan rajoittuvien 
kortteleiden maankäytön mahdollisuudet. Uusi raide 
on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen 
pohjoispuolelle.

Kaupunginosat 10 Mansikkala, 30 Ritikankoski ja 
31 Tuulikallio: Ratakaava 1015

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset 
rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen 
rakentamiselle. Samalla selvitetään korttelialueiden 
melunsuojaustarpeita ja alueiden sopivuutta mm. 
asumiseen. Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi 
nykyisen raiteen pohjoispuolelle.

Kaupunginosa 70, Sienimäki ja kaupunginosa 50, 
Itä-Siitola, kaava 1080

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kaksois-
raiteen rakentaminen laajentamalla rautatiealuetta.

Kaavaehdotukset pidetään yleisesti nähtävillä 7.5.-
6.6.2018 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. 
kerros).

Muistutukset kaavaehdotuksia vastaan on tehtävä 
kirjallisena yhteystietoineen ja jätettävä 
kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian 
kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra 
tai kirjaamo@imatra.fi, 6.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä kaupungin internet-
sivulla (www.imatra.fi) (hakusana esim. 1014, 1015 ja 
1080).

Kaavoitusinsinööri Ulla Karjalainen esitteli 
kaavaehdotukset kokouksessa.

Esitys: Vammaisneuvosto antaa lausunnon 
kaavaehdotuksiin kuullun esittelyn pohjalta.

Päätös: Vammaisneuvosto esittää lausunnossaan, 
että kaksoisraiteen suunnittelussa ja rakentamisessa 
selvitetään huolellisesti ja eliminoidaan terveyshaitat. 
Sienimäen kohdan meluntorjunnan laajentamista tulee 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
http://www.imatra.fi/
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vakavasti harkita terveyshaittojen minimoimiseksi.

§ 34 Imatran kaupungin Osallistu ja vaikuta -
ohjelman päivitys

Imatran kaupunki on parhaillaan päivittämässä 
Osallistu ja vaikuta -ohjelmaa. 

Sirkku Sarlomo esitteli luonnoksen kokouksessa. 

Osallistu ja vaikuta -ohjelman luonnos jaettiin 
esityslistan liitteenä.

Esitys: Vammaisneuvosto kommentoi 
ohjelmaluonnosta jatkovalmistelua varten.

Päätös: Vammaisneuvoston mielestä ohjelma 
asiakirjan luettavuutta tulee parantaa muuttamalla 
käytetty kirjoitusfontti selkeämmäksi. Vammais-
neuvosto esittää lisättäväksi ohjelmaan asukkaiden 
osallistumisen ja yhdenvertaisen kohtelun 
edellytyksenä kasvotusten saatavaa palvelua 
sähköisen asioinnin rinnalla ja tuen saamista 
sähköisten palvelujen ja osallistumismuotojen 
käytössä.

§ 35 Eksoten Vammaispalvelujen ajankohtais-
katsaus

Ideointi-ilta Lasten ja nuorten talon asiakkaiden 
kanssa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 
järjestää ideointi-illan yhdessä Lasten ja nuorten talon 
asiakkaiden kanssa 24.5 klo 17 Imatralla 
(Tainionkoskentie 14)

Tavoitteena on saada Lasten ja nuorten talon 
palveluita käyttävien lasten ja nuorten näkökulmia 
esille tilojen viihtyisyyden parantamiseen. 
Toimitiloja kierretään pienryhmissä paikalle tulleiden 
lasten ja nuorten kanssa ja esille tulleita ideoita ja 
ehdotuksia kootaan yhteen. Jatkotyöskentelyä 
toimitilojen viihtyisyyden parantamiseksi lähdetään 
toteuttamaan suunnitellusti iltojen aikana esille 
tulleiden ideoiden ja ehdotusten pohjalta.

Ideointi-illat toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten 
talojen henkilökunnan ja Jakkara-hankkeen toimijoiden 
kanssa. Jakkara-hanke käynnistyi Etelä-Karjalassa 
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1.2.2018. Sen tavoitteena on toteuttaa alueelle 
asiakaslähtöinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma sekä 
vahvistaa taiteen ja kulttuurin paikkaa osaksi Eksoten 
ja kuntien rakenteita sekä alueellista hyvinvointityötä.

Lisätietoja:
Sari Hokkanen, projektityöntekijä, Eksote, p. 0400 287 
229, sari.hokkanen@eksote.fi

Imatran Hammashoitola muuttaa 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) 
Imatran hammashoitola muuttaa toukokuussa. Kaikki 
Imatran hammashoitolan vastaanotot toimivat 
maanantaista 14.5. alkaen osoitteessa Heikinkatu 1, 2. 
kerros.  
 
Käynti Imatran uuteen hammashoitolaan tapahtuu 
Heikinkadun puolelta, sisäänkäyntiaulasta joko 
portaita pitkin tai hissiä käyttäen toiseen kerrokseen.
Autoille on varattu asiakaspysäköintipaikkoja 
rakennuksen takapihalta, jonne ajetaan Heikinkadun 
puolelta. Asiakaspaikat on merkitty kyltein. Kiinteistön 
yhteydessä olevien asiakaspaikkojen lisäksi voi 
käyttää lähialueiden yleisiä pysäköintipaikkoja. Imatran 
hammashoitolan asiakkaat voivat tarvittaessa kysyä 
lisätietoja Eksoten hammashoidon keskitetystä 
ajanvarauksesta arkisin p. 05 352 7059. Kiireettömät 
tiedustelut kannattaa soittaa kello 10 jälkeen.

Lisätietoja:
Päivi Parikka, palveluesimies, Imatran hammashoitola, 
Eksote, p. 040 741 4488, paivi.parikka@eksote.fi

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen 
esteettömästä rakentamista

Ohje täydentää vuoden alussa voimaan tullutta 
rakennusten esteettömyyttä koskevaa valtioneuvoston 
asetusta (241/2017). Rakennuksen esteettömyyttä 
koskevien vähimmäisvaatimusten tarkoitus on edistää 
ihmisten yhdenvertaisuutta: jokaisen mahdollisuutta 
osallistua yhteiskunnan toimintoihin, käyttää palveluita, 
työskennellä, valita asuinpaikkansa ja asua kotonaan.

Esteettömyysasetuksen mukaisesti suunniteltu ja 
toteutettu rakennus täyttää maankäyttö- ja 

mailto:sari.hokkanen@eksote.fi
mailto:paivi.parikka@eksote.fi
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rakennuslaissa edelletyt esteettömyyden olennaiset 
tekniset vaatimukset. Nyt annettu ohje selventää 
asetuksen sisältöä ja tarjoaa esimerkkejä asetuksen 
mukaisista ratkaisuista.

Ohjeeseen voi tutustua verkossa

Oikeuskansleri on antanut lausunnon YK:n 
vammaissopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta 
raporttiluonnoksesta

Oikeuskansleri antoi lausunnon raporttiluonnoksesta, 
jossa käsitellään vammaisten henkilöiden oikeuksista 
tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Raportissa 
kerrotaan niistä toimista, joihin Suomi on ryhtynyt 
täyttääkseen yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa. 
Oikeuskansleri totesi yleisenä huomiona, että 
raporttiluonnos on suurelta osin luettelomainen esitys 
lainsäädännöstä ja eri toimenpiteistä. Raporttiluonnos 
sisältää varsin vähän analyysia vammaisten 
henkilöiden oikeuksien toteutumisesta tai tässä 
tapahtuneesta kehityksestä, eikä siinä ole juurikaan 
arvioitu säännösten ja toimenpiteiden vaikutuksia 
vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen 
kannalta. Lisäksi esimerkiksi vammaispalvelulain 
soveltamista koskevaa oikeuskäytäntöä ei ole esitelty.

Lausuntoon voi tutustua verkossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä 
on valmistellut ehdotuksen lainsäädännöksi, jolla 
vahvistetaan ihmisten itsemääräämisoikeutta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa

Työryhmä esittää, että potilaslaki ja sosiaalihuollon 
asiakaslaki yhdistetään ja lakiin lisätään 
itsemääräämisoikeuden tukemista koskevat 
säännökset. Uuden asiakas- ja potilaslain 
lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Jos ihmisellä 
on vaikeuksia toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan, 
häntä pyritään tukemaan eri tavoin mielipiteiden 
ilmaisussa. Jos se ei onnistu, tietolähteinä käytetään 
ennalta tehtyä hoitotahtoa ja siihen sisältyviä toiveita.

Jos ihmisen itsemääräämiskyky on pitkäaikaisesti 
alentunut, hänellä on oikeus erityiseen suojeluun. 

file:///C:/Users/luukkle1/Downloads/Ohje_esteett%25C3%25B6myys_2018%20(1).pdf
https://www.okv.fi/fi/lausunnot/id/64/
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Hänelle on tehtävä palvelutarpeen arviointi, laadittava 
itsemääräämisoikeutta turvaava suunnitelma sekä 
tehtävä päätökset, joilla turvataan tarpeiden mukainen 
asuminen, hoito ja huolenpito. Säännösten mukaan 
nämä on oltava tehtynä ennen kuin rajoitus-
toimenpiteitä voidaan käyttää.

Itsemääräämisoikeutta rajoittavien toimenpiteiden 
käyttäminen on poikkeuksellista. Niitä voisi käyttää 
vain silloin, kun lievemmät keinot eivät ole mahdollisia 
ihmisten suojaamisessa. Toimenpiteillä estetään 
ihmisen itsensä tai muiden terveyden vakava 
vaarantuminen, turvataan ruumiillista 
koskemattomuutta ja ehkäistään merkittävä 
omaisuusvahinko.

Ehdotukset lähetetään lausunnolle kesäkuussa. 
Kesäkuussa järjestetään myös työpaja sekä muita 
kuulemisia. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys 
annetaan eduskunnalle syksyllä 2018 ja uusi 
lainsäädäntö tulee voimaan pääosin vuonna 2020.

Pykäläluonnoksiin voi tutustua verkossa

Imatran Iso apu –palvelukeskuksen ja 
vammaispalvelujen toiminta Esterinkadulla 21.5 
alkaen 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Iso 
apu –palvelukeskuksen toiminnat järjestetään 
21.5.2018 alkaen  Esterinkatu 10:ssä sijaitsevan 
Tietotalon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.  
Iso avussa annetaan palveluohjausta ikäihmisille ja 
vammaisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. 

Iso avussa palveluohjaus on hyvinvoinnin tukemista, 
yksilöllistä, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Imatran lisäksi 
Eksotella on Iso apu –palvelukeskus Lappeenrannan 
Kauppakadulla. Molemmat palvelukeskukset 
palvelevat kaikkia eteläkarjalaisia.

Iso apu –palvelukeskukset ovat avoinna arkisin kello 
9–15 ja palvelevat myös puhelimitse numerossa 05 
352 2370.

Lisätietoja: 

http://stm.fi/documents/1271139/7852886/Alustava+luonnos+asiakas-+ja+potilaslaiksi+25.4.2018/db926037-5a82-429c-89cd-b6424adb6758/Alustava+luonnos+asiakas-+ja+potilaslaiksi+25.4.2018.pdf
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Sari Lähteenmäki, toimintayksikön esimies, p. 040 573 
8134, sari.lahteenmaki@eksote.fi

Kiireettömien kuljetuspalvelujen kilpailutetut 
palvelut käynnistetään 4.6.2018 alkaen laitosten 
välisistä asiakaskuljetuksista 

Eksote on kilpailuttanut kiireettömät asiakaskuljetukset 
hankintalain perusteella. Kilpailutus koskee Eksoten 
henkilökunnan tilaamia asiakaskuljetuksia (esim. 
päivätoimintaan) sekä vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä 
kuljetuspalveluja. 

Kilpailutus ei koske muiden palvelunjärjestäjien (esim. 
KELA, perusopetus) järjestämiä kuljetuspalveluja. 

Kilpailutuksen tavoitteena ovat saavutettavat, 
laadukkaat, turvalliset ja asiakkaiden erityiset tarpeet 
huomioon ottavat palvelut. Kuljetusten välittäminen 
autoilijoille keskitetään. Liikennöinnistä huolehtivat 
kilpailutetut yksityiset liikennöitsijät ja taksiautot. 

Palvelut käynnistyvät 4.6.2018 alkaen Eksoten 
tilaamista yksittäisistä kuljetuksista, esimerkiksi 
asiakkaan siirtyessä keskussairaalasta jatkohoitoon 
Honkaharjun sairaalaan. Muut Eksoten henkilökunnan 
tilaamat kuljetukset (saunapalvelu, päivä- ja 
työtoiminta, vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja 
loma-ajan toiminta) on tarkoitus siirtyä kilpailutetuille 
palveluntuottajille 1.7.2018 alkaen. 

Asiakkaiden tilaamat kuljetukset pyritään ohjaamaan 
sopimustoimittajille heti kun se on mahdollista. 
Käyttöönoton etenemisestä tiedotetaan palveluja 
käyttäville asiakkaille kesäkuun aikana kirjeitse ja 
Eksoten verkkosivuilla. Siihen asti jatketaan nykyisillä 
ohjeilla ja toimintatavoilla. Porrastetulla käyttöönotolla 
pyritään varmistamaan kuljetuspalvelujen saatavuus. 

Lisätietoja antaa Henna Granqvist, logistiikkapäällikkö

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin.

mailto:sari.lahteenmaki@eksote.fi
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§ 36 Muut asiat

Käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

§ 37 Esteettömyyskatselmus

1. Imatran kylpylän esteettömyys

Varatoimitusjohtaja Harri Hirvelä kertoi yleisesti 
Imatran kylpylän toiminnasta ja valmistuvista 
uudistuksista. Keskusteltiin kylpylän esteettömyydestä 
ja parannuskohteista.

- Ulko-oven muutostyöt tehdään kesäsesongin 
lopussa.

- Kuntosalille kulkuun ei ole lähiaikoina odotettavissa 
muutosta.

- Aulan palvelujen parantamisen yhteydessä tullaan 
ratkaisemaan kahvion palvelujen saavutettavuus. 
Tällä hetkellä kahvion palveluja saa aulaan 
soittokellolla.

- Sovittiin, että vammaisneuvostosta koottu pienempi 
ryhmä tekee esteettömyyskatselmuksen kylpylän 
tiloissa.

2. Imatran venesataman esteettömyys

Imatran venekerho ry:n edustaja satamapäällikkö 
Jouni Eerola oli mukana esteettömyys-
katselmuksessa esittelemässä venesataman laitureita.

Kolme Ankkuria kahvila

- Kahvilan terassille ja kahvilaan on luiskalla 
järjestetty esteetön kulku.

- WC tiloissa on apukahvat seinällä. Ovien leveys 
tulee olla 90 cm pyörätuolilla liikkuville asiakkaille.

Vierasvenelaituri:

- Korkeusero laiturin ja reunan välillä on 26 cm.
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- Vierasvenelaituriin on tekeillä tilannetta korjaavia 
säätöjä, joiden arvioidaan valmistuvan kesällä 
2018.

Laituri F

- Reunan ja laiturin välissä on 12 cm rako.
- Reunan ja laiturin välinen korkeusero on 10 cm.
- Reunan ja laiturin väliset raot ja korkeuserot 

kasvavat laiturilta F laiturille D.

Laituri C

- Reunan ja laiturin välissä on 25 cm rako.
- Reunan ja laiturin välinen korkeusero on 11 cm.

- Laitureilla oli laudoista nousseita ruuveja pystyssä.

- Korkeuserot ovat kaikissa laitureissa.

Esitys: Keskustellaan Imatran kylpylän edustajan 
kanssa, miten Imatran kylpylällä esteettömyys on 
otettu huomioon tiloissa. Tehdään esteettömyys-
katselmus Imatran satamassa Imatran venekerho ry:n 
edustajan opastamana.

Päätös: Pöytäkirjaan on kirjattu esteettömyys-
katselmuksessa havaitut puutteet. Pöytäkirjanotteet 
toimitetaan Imatran kylpylälle ja Imatran Venekerho 
ry:lle vammaisneuvoston esityksenä korjaavia 
toimenpiteitä varten.

§ 37 Seuraava kokous

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 13.8.2018 kello 
18.00-20.00. Kokouksen aiheena on lainsäädännön 
muutokset, jotka vaikuttavat vammaisten henkilöiden 
elämään. Kutsutaan kokoukseen avoimella kutsulla 
järjestöjen jäsenet, paikalliset virkamiehet ja muut 
asiasta kiinnostuneet.
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§ 38 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

Heikki Luukkanen                         Sirkku Sarlomo
puheenjohtaja                               sihteeri


