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Vastaus vammaisneuvoston lausuntoon vammaisten lasten aamu- ja
iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon esityksestä
Vammaisneuvosto esittänyt lausunnossaan 15.12.2020, että
lautakunta päättää järjestää kevään iltapäivähoidon vanhalla
tavalla kevätlukukauden ajan. Näin Espoon kaupungille jää,
yhdessä vanhempien kanssa, aikaa järjestää iltapäivähoito
tarkoituksenmukaisella tavalla. Lausunto liittyy
vammaisneuvoston esitykseen 25.11.2020, joka on annettu
sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi 16.12.2020.
Espoon kaupunki toistaa aiemmassa vastineessaan esitetyn.
Joillekin lapsille on poikkeuksellisesti vammaispalveluista
aiemmin myönnetty vammaispalvelulain mukaista iltapäivähoitoa
kotiin tulevana hoitoapuna määräaikaisella päätöksellä. Tarve
lyhennetyn koulupäivän jälkeiseen iltapäivähoitoon on Espoossa
tunnistettu, mutta perusteita myöntää jatkoa iltapäivähoitoon kotiin
tuotavana palveluna ei ole. Hakemukset on käsitelty yllä
mainitulla menettelyllä. Asiakkaat, joita asia koskee, ovat saaneet
asiaansa viranhaltijapäätöksen. Heillä on saamaansa päätökseen
muutoksenhakuoikeus. Oikaisuvaatimukset käsittelee sosiaali- ja
terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto.
Erityishuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisesti Espoossa
järjestettävä aamu- ja/tai iltapäivähoito on tarkoitettu
kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille lapsille, jotka
vammansa, huoltajien työssäkäynnin tai muun erityisen syyn
vuoksi eivät pysty olemaan yksin kotona ennen koulupäivää tai
koulupäivän jälkeen. Aamu- ja/tai iltapäivähoito on
ryhmämuotoista toimintaa. Hoitoa toteutetaan pääsääntöisesti
niiden koulujen tiloissa, joissa on lievästi kehitysvammaisten,
vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen oppilaiden
erityisluokkia.
Tulevaa kehittämistä
Espoossa on tunnistettu, että kaikki iltapäivätoimintaa hakemaan
oikeutetut eivät sitä voi hyödyntää, koska lapsi ei pärjää ryhmässä
tai kokonaiskuormitus tulee liian suureksi. Perhe- ja
sosiaalipalvelut on yhdessä suomenkielisen opetuksen kanssa
suunnitellut tulevalle vuodelle pilottia, jossa sairaalakoulusta
järjestetään jalkautuvaa palvelua lapsen koulun
iltapäivätoimintaan. Lisäksi sairaalakouluun on suunniteltu ns.
huilipaikkatoimintaa, jossa lapsi voisi koulupäivän jälkeen olla
turvallisesti. Suunniteltujen palveluiden on arvioitu paitsi edistävän
lapsen turvallista iltapäivää ja vanhempien työssäkäyntiä, myös
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tukevan psyykkisesti sairaan lapsen kuntoutumista ja
mahdollisuutta palata myöhemmin takaisin omaan kouluunsa.
Pilotointi on tarkoitus käynnistää jo kevätlukukaudella 2021. Sen
jälkeen kokemusten pohjalta toiminta vakiintuisi mahdollisesti
elokuusta 2021.
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