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Talvitervehdys hyvät jäsenet,
Aurinko paistaa ja lunta on tarpeeksi kaikenlaiseen talven ulkoliikuntaan. Toivottavasti arkenne
on löytänyt omat tapansa tässä uudessa ajassa ja mielekästä tekemistä. Tämä lähetetään vain
sähköisenä jäsentiedotteena, jotta saisimme jaetuksi muutaman ajankohtaisen asian ja kuulla
toivottavasti kommenttinne. Laajempi seuraava, myös paperisena ilmestyvä tiedote on tulossa
maaliskuun alussa. Kesäleiri yhdessä Vantaan kv-tuen kanssa pidetään viikolla 30, siitä ja
muista loppuvuoden tapahtumista kerrotaan lisää seuraavassa tiedotteessa.
Lumiukko kisa - kuka tekee hauskimman lumiukon? Lähettäkää kuvat
puheenjohtaja@espoonkvtuki.fi ja muutama ehdokas palkitaan.

Koronarokotukset ovat alkaneet Espoossa

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista espoo.fi/koronarokotus
Rokotuspiste on toistaiseksi vain Tapiolan terveysasemalla. Ensi viikon tiistaina
9.2.2021, aukeavat rokotuspisteet Lintuvaaraan Veräjäkallionkatu 3, Leppävaaran
kirkkoa vastapäätä olevan talon alakerrassa ja Iso Omenaan, rokotuspiste sijaitsee
kauppakeskuksen toisessa kerroksessa (ns. uusi puoli), Iso Omenan palvelutorin
alakerrassa.
Rokotuksia jatketaan sitä mukaa kuin rokotteita saadaan Espooseen. Rokotusten
eteneminen Espoossa riippuu siitä, miten eri rokotteet saavat myyntiluvan ja kuinka
nopeasti lääkeyhtiöt pystyvät tuottamaan rokotteita sekä kuinka nopeasti rokotteita
saadaan Suomeen.
Rokotuksista tiedotetaan Espoon verkkosivuilla sekä esimerkiksi Länsiväylä lehdessä.
•

Rokotteen saavat kaikki halukkaat.

•

Rokotteet ja rokottautuminen ovat kaikille maksuttomia.

•

Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

Ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita tutkiva ja hoitava terveydenhuollon henkilöstö
sekä muuta kiireellistä hoitoa antava henkilöstö. Myös ympärivuorokautisen hoivan
henkilöstö ja asukkaat kuuluvat ensimmäisinä rokotettaviin. Seuraavaksi rokotetta
tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia
sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen. Laajempi henkilökunnan
ja väestön rokottaminen voidaan aloittaa arviolta kevättalvella – keväällä 2021.

Asiakasmaksulaki uudistuu – lakimuutokset voimaan 1.7.2021

Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja
kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös kauan odotetut säännökset palveluasumisen
maksuista. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät
nykyisestä.
Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot
perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien
hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä
käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.
Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä
kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista
perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut,
joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.
Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton
täyttymistä. Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta selvitetään
asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa. Uutta laissa on nyt se, että
asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.
Myös pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa. Asiakasmaksulakiin
on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut
määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa
tavallisessa palveluasumisessa.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti
vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon

ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman
yhdenmukaisin perustein.
Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu
Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta
suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa
asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että
asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista
selvitäkseen.
Samalla selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ja vahvistetaan asiakkaan
oikeusturvaa. Asiakasmaksulain vahvistamisen yhteydessä vahvistettiin myös
tuomioistuinmaksulain muutos, jonka mukaan oikeudenkäyntimaksua ei jatkossa saa
periä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat
asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja.
Tasavallan presidentti vahvisti lait 30.12.2020. Asiakasmaksulaki tulee voimaan
1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä
maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Tuomioistuinmaksulain muutos tuli
voimaan jo 1.1.2021.
Asiakasmaksulain uudistamisen toinen vaihe on edelleen tarpeen ja sen
virkavalmistelua jatketaan. Uudistaminen nivoutuu sisällöllisesti ja aikataulullisesti
yhteen muiden kehittämishankkeiden ja sote-uudistuksen toimeenpanon sekä
hyvinvointialueiden asemaa koskevan jatkokehittämisen kanssa.

Kulkukeskus - palautepyyntö toiminnasta
Kulkukeskus on käynnistynyt 2.2.2021 alkaen. Vammaisneuvoston puheenjohtaja
pyytää, että vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt keräisivät jäseniltään palautetta
Kulkukeskuksen toiminnasta. On hyvä saada palautteita kuljetuksen kaikista vaiheista
tilaamisesta kuljetuksen toteutumiseen.
On tärkeää saada palautteita toiminnan alkuvaiheesta lähtien, niin että mahdollisiin
epäkohtiin voidaan heti tarttua ja epäkohtia voidaan viedä vammaisneuvoston tietoon.
Lähetättekö palautteita 19.2.2021 mennessä osoitteella: pirjohartikainen12@gmail.com
- lähetän kaikki Espoon Kehitysvammatuki ry:n osalta kootusti Espoon
vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuuselalle. KIITOS jo etukäteen tärkeistä
palautteista.

HALUATKO KESKUSTELLA JA SAADA NEUVOA
OMAISHOITAJUUTEEN?
Kokoamme keskusteluryhmää, johon mahtuu vielä mukaan! Vetäjänä toimii Espoon ja
Kauniaisten Omaishoitajat (ESKA) ja Läheiset ry:n vetäjä.
Ovet-valmennusryhmä kokoontuu verkossa, koska edelleen koronatilanne pitää meitä
kurimuksessaan. Ryhmä on kehitysvammaisten omaishoitajille (ei tarvitse olla
sopimusomaishoitaja). Kokoonnutaan kuusi (6) kertaa ja noin 2h kerrallaan kerran/kaksi kuukaudessa ja iltaisin. Ryhmällä on maksimikoko 10 henkeä. Valmennus
on osallistujille maksuton. Kiinnostaisiko sinua tulla saamaan tietoa, ohjausta ja
vertaistukea? Sisältöä voimme muokata sen mukaisesti, mitä ryhmä toivoo. Kerro, jos
kiinnostaa puheenjohtaja@espoonkvtuki.fi ja nyt voi vielä vaikuttaa sisältöön ja
ajankohtiin.
Kaikki kehitysvammaisten vanhemmat ovat lastensa/nuortensa omaishoitajia, oli
kunnan kanssa tehty sopimus tai ei. Pandemia-aika on koskettanut kehitysvammaisten
huoltajia erityisen raskaasti. Kun viime vuoden maaliskuussa alkoi poikkeusaika, jäi
hoitovastuu läheisestä monilla yksinomaan perheen vastuulle. Terapiat ja tukitoiminnot
keskeytettiin ja arki muuttui monin tavoin. On syntynyt huoli teidän jaksamisestanne
hyvät vanhemmat. On varmasti paljon patoutunutta uupumista tai ainakin vapaa-aika
toipumiseksi on entistäkin tärkeämpää.

