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VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 2/2020 
 
Aika  23.6.2020 klo 13.00 – 15.30 
Paikka  Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali 
 
PAIKALLA OLLEET JÄSENET:  
Aarne Uljanoff, pj. 
Birgitta Paanila, vpj.  
Merja Uusi-Maahi, jäsen  
Helena Karppinen, jäsen 
Miia Kuusela, jäsen 
Riitta Lehtoranta, jäsen 
Ritva Leppänen, jäsen 
Raija Palonen, varajäsen 
 
MUUT LÄSNÄOLIJAT: 
Veikko Lindlöf, teknisen lautakunnan edustaja  
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
   
POISSA: 
Kaarina Kunnela, jäsen  
Marika Kellokangas, perusturvaltk:n edustaja 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja  
Marjaana Kotilainen, kaupunginhallituksen edustaja 
 
ASIAT  § 10-20 
 
 
PÖYTÄKIRJAN   
ALLEKIRJOITUS ___________________  ________________ 
JA VARMENNUS Aarne Uljanoff  Vuokko Pulkkinen 
  Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN  6.7.2020    30.6.2020 
TARKISTUS 
   

___________________  ____________________ 
 Ritva Leppänen  Helena Karppinen 
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10 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Päätös:  
 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
 
11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Ritva Leppästä ja Helena Karppista. 
 
 Päätös:  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Leppänen ja Helena Karppinen. 
 

12 §  VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTOILLE SUUNNATTU MAAKUNNAN YHTEINEN 
LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN VPL-SHL-KULJETUSTEN VÄLITYSPALVELUN 
KILPAILUTUSTA 

 
 Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen ja vanhuspalveluiden johtaja Anni Sagulin-

Raatikainen ovat lähettäneet Viitasaaren ja Pihtiputaan vammais- ja vanhusneuvos-
toille sähköpostin, jossa he esittävät seuraavaa: 

”Useat Keski-Suomen kunnat (Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa, Jämsä-
Kuhmoinen, Keuruu, Muurame, Hankasalmi, Toivakka, Kinnula se-
kä Wiitaunioni ja Saarikka) ovat tehneet päätöksen lähteä toteuttamaan yhdessä kil-
pailutusta SHL/VPL -kuljetuksista sekä niitä koskevasta palvelusta. Kuljetuspalvelujen 
hankinta ja välityspalvelun hankinta toteutetaan omina kilpailutuksinaan.  

Kilpailutusten valmistelu on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että em. kunnat haluavat 
pyytää paikallisilta vanhus- ja vammaisneuvostoilta lausunto/kommentteja tähän 
mennessä luonnostelluista kilpailutusmateriaaleista. Kunnat pitävät erittäin tärkeänä, 
että vanhus- ja vammaisneuvostojen näkemykset kuullaan tässä vaiheessa kilpailu-
tusten valmistelua.  

Pyydämmekin teitä ystävällisesti antamaan lausunnon/kommentit oheisesta kilpailu-
tusmateriaalista, joka koskee kyytien välityspalvelun hankintaa. Ohessa on liitteenä 
hankinnan palvelukuvaus sekä sopimusmateriaalit. Lausuntoa/kommentteja toivom-
me erityisesti palvelukuvauksen sisältöön.  

Lausunnon/kommentit voitte toimittaa vapaamuotoisesti vastauksena tähän sähkö-
postiviestiin. Voitte esim. kirjoittaa erillisen lausunnon tai esittää kommentteja suo-
raan oheisiin asiakirjoihin. Lausunnon/kommentit pyydämme esittämään perjantai-
hin 17.7.2020 klo 16.00 mennessä.  

Pyydämme lisäksi huomioimaan, että oheiset kilpailutusmateriaalit ovat tässä vai-
heessa vielä luonnoksia ja niiden sisältöä on tarkoitus muokata vielä saatujen näke-
mysten perusteella.”  
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 Edellisessä vammaisneuvoston kokouksessa 4.2.2020 valittiin työryhmä tätä asiaa 
työstämään. Työryhmään kuuluvat Aarne Uljanoff, Merja Uusi-Maahi, Ritva Leppä-
nen ja Taito Ohmero. Asiakirjat on toimitettu vammaisneuvoston ja työryhmän jäse-
nille 9.6.2020 sähköpostilla. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että tämä on iso ja tärkeä asia. Työryhmä ei ole vielä ehtinyt 

kokoontua asiaa työstämään.  
 
Kokouksessa esille tulleita huomioita asiaan liittyen: 
- asiakirjassa on todettu, että näkö- ja kuulovammaiset tulee ottaa huomioon, mut-

ta ei ole mainittu, miten heidät on huomioitu. Tähän tulisi kiinnittää huomiota. 
- vähällä maininnalla on sivuutettu nopeat lähdöt ja painotettu enemmän aikataulu-

tettuihin kuljetuksiin 
- Kela ja kuljetuspalvelu tulisi olla mahdollista yhtä aikaa, tästä mainita korjauksena 
- lausunto voisi olla yhteinen myös muiden kuntien kanssa 
- painotetaan hyvää suomen kieltä, onko hyvä kielitaito peruste? Todennäköisesti 

kulminoituu siihen, että on ollut tapauksia, ettei kuljetettavalla ja kuljettajalla ole 
ollut yhteistä kieltä 

- palvelukuvauksessa esim. asiakas ja tilaaja kirjoitettu isolla alkukirjaimella, eivät 
ole erisnimiä 

- kuulo- ja näkövammaiset ym. erityisryhmien ollessa kyseessä on kiinnitettävä 
huomiota myös siihen, että tilaaja ymmärtää oikein, että hän saa haluamansa pal-
velun. Tietojen toisto on tärkeä asia, että kummatkin osapuolet ovat ymmärtäneet 
tilaustiedot oikein, tilausvahvistus joko tekstiviestinä tai muutoin. Tilausvahvistus 
tarvittaessa selkokielellä tekstiviestillä. 

- kyydin odottelua tulisi myös pohdiskella tarkemmin, 15 min. sopiva 
- kyydin peruuntumisesta on asiakkaalle lähetettävä myös tieto 
- reittien valvonta tulisi olla läpinäkyvää, ei saa ajaa pitempiä reittejä kuin on tar-

peen  
- reklamaatiot tulisi saada tehdä myös anonyymisti eikä pelkästään henkilötunnuk-

sella 
- tuleviin reklamaatioihin voisi vammaisneuvosto ottaa kantaa 
 

 Päätös:  
 Työryhmä kokoontuu 6.7.2020 ja tapaamispaikka sovitaan erikseen sähköpostin väli-

tyksellä. Vammaisneuvoston jäsenille välitetään kommentoitavaksi työryhmän kan-
nanotto sähköpostitse.    

 
13 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
 Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen on toimittanut vammaispalveluiden ajan-

kohtaisia asioita vammaisneuvostolle tiedoksi seuraavasti: 
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 kevään aikana Covid19-virus on vaikuttanut niin, että fyysiset asiakaskontaktit on 

rajattu välttämättömimpiin ja palveluohjaajat tehneet osittain etätyötä. Asioita on 
hoidettu puhelimitse tai muuten etäyhteyksillä. 

 toimintakeskusten toiminta palaa normaaliksi elokuun alussa. Toimintaa on nyt ke-
säkuun alusta käynnistetty asteittain ja hallitusti STM:n suositusten ja pandemia-
työryhmän ohjeiden mukaan niin, että ensisijaisesti itsenäisesti asuvat palaavat 
toimintakeskukseen ja avotyöhön. Toimintakeskuksen sulun aikana osa ohjaajista 
työskenteli Wiitalinnassa. Tuettua asumista tehostettiin, jotta itsenäisesti asuvien 
asiakkaiden palvelut saatiin turvattua. Ohjaajat mm. soittivat säännöllisesti ja kävi-
vät lenkillä asiakkaiden kanssa työtoiminnan kiinni ollessa, jolloin asiakkaan kanssa 
oli mahdollista keskustella mm. koronaan liittyvistä huolista ym. Hygieniaohjeita ja 
suojainten käyttöohjeita noudatettiin ja ohjeistettiin kirjeitse ja sähköpostilla myös 
palveluntuottajia.  

 asiakkaita on ohjattu myös digitaalisen viriketoiminnan käyttöön. 
 kuljetuspalveluiden maakunnallinen kilpailutus ja yöhoidon ostopalvelusopimuksen 

kilpailutus ajankohtaista.   
 perusturvassa yleisemmin esillä oleva henkilöstön saamisen haaste heijastuu 

myös mm. henkilökohtaisen avun tilanteeseen niin, että palveluntuottajilla on ollut 
myös haasteita rekrytoinnissa. Kuitenkin myös uusia palveluntuottajia on saatu, 
mikä on hieno asia.  

 edelleen odotetaan sote- maakuntauudistusta; siihen liittyvä lakipaketti mahdolli-
sesti ennen juhannusta jo lausuntokierrokselle ja eduskunnan käsittelyyn joulu-
kuussa; koskee noin 100 lakia.  

 sosiaalityön KanTa arkistointihanke meneillään, samoin asiakastietojärjestelmän 
muutos THL:n määräyksen mukaisesti. Voi näkyä asiakkaalle eri näköisinä lomak-
keina vuoden vaihteen jälkeen.  

 kuntoutussuunnitelmiin liittyen palveluohjaaja on ottanut yhteyttä/ottaa yhteyttä 
puhelimitse asiakkaisiin ja muistuttaa, että Kela ei enää pian mahdollisesti jatka 
koronan perusteella pidennettyjä päätöksiä terapioihin ym. liittyen, joten jos kun-
toutussuunnitelma tulee päivittää ja terapiat uudelleen hakea, se ei vahingossa 
unohdu, jotta ei tulisi katkoa tarvittaviin palveluihin. Keva-polille alkaa antaa jo 
syksylle aikoja, joten niitä tarpeen mukaan varaillaan. Tämä on mielestäni hyvä 
palvelu asiakkaalle, koska käytännössä saattaa helposti unohtua ajoissa hoitaa jat-
kohakemukset.  

 Viitasaarelle ollaan laatimassa asumisen toimenpideohjelmaa, jossa myös mm. ke-
hitysvammaisten asumisen tarve on huomioitava. Olen kerännyt kokoon asumisen 
raatia esim. Pikkasen parempaa asumista tilaisuuksissa ja siihen otamme mielel-
lämme lisää porukkaa mukaan miettimään vaihtoehtoja vammaisten asumiseen. 
Mahdolliseen uudisrakentamiseen liittyen näyttää sille, että kokonaisuus huomioi-
den lisärakentamisen tarvetta tässä kohtaa ei ole, vaikka toive uudesta kehitys-
vammaisten asumisyksiköstä esiin nousikin. Mutta näitä tosiaan suunnitellaan ja 
linjataan toimenpideohjelmassa. Jos haluat asumisen raatiin mukaan, laita minulle 
sähköpostilla yhteystiedot. Tarkoitus on alkusyksystä kokoontua päivittämään ti-
lannetta, kenties Pikkasen parempaa asumista 3-tilaisuudessa tai muuten kokoon-
tuen.  
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 syksyllä olemme yhdessä Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa järjestämässä 
erityislasten vanhemmille Tulevaisuuden taitajat -koulutusta, josta ohessa kutsu. 
Toivottavasti saadaan osallistujia, jotta koulutus toteutuu. Siitä on todella hyviä 
kokemuksia ja palautetta tullut muualta Suomesta ja nyt saataisiin meillekin. Tie-
toa ja kutsua saa ilomielin jakaa kukin omissa verkostoissaan. 

 
Todettiin kokouksessa korona-ajasta: 
- meillä on ollut nyt hyvää aikaa varautua mahdolliseen toiseen korona-aaltoon ja 
hengityssuojainten saanti olisi nyt turvattava henkilökohtaisen avun piirissä oleville 
sekä avustettavalle että avustajalle. 
- toivottavaa olisi, että vaikka asuisi asumisyksikössä, niin henkilökohtainen avustaja 
sekä tarvittavat terapeutit pääsisivät asumisyksikössä asuvien luokse  
- nyt korona-aikana on terapiakäynneissä ollut vaihteluita, joillakin toiminut hyvin, 
toisilla on ollut etänä  
- apuvälinepalvelut ovat toimineet hyvin 
 
Päätös:  
Merkittiin ajankohtaiset asiat tiedoksi. 

 
14 § VIITASAAREN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ESITTÄYTYMINEN 
 

Ritva Leppänen esitteli Viitasaaren kehitysvammaisten tuki ry:n toimintaa todeten 
mm. seuraavaa: 

 - yhdistys aloitti 1973 kerhona ja v. 1975 alkoi yhdistystoiminta 
 - jäseniä on 90 

- yhdistys toimii vapaa-ajan toimintaa tukien, 2 krt kerho seurakuntatalon Takatas-
kussa, jäsenille kustannetaan uimahalli käynti tai keilavuoro 1 krt/vko, yhdistyksellä 
on oma puulaakijoukkue ja yhdistys mahdollistaa erilaisia retkiä sekä lahjoittavat kou-
luille pelejä   
- heiltä voi hakea avustusta leireihin ym. 
- yhdistys kuuluu Suomen kehitysvammaisten tukiliittoon, josta saavat virallisempaa 
apua ja neuvontaa  
- jos jollakulla on jokin harrastus tai tieto/taito, jota haluaisi jakaa, niin on tervetullut 
yhdistykseen sitä jakamaan 

  
Päätös:  
Merkittiin yhdistyksen esittely tiedoksi. 

  
15 §  VAMMAISNEUVOSTOLLE SAAPUNEET SÄHKÖPOSTIT 
 

- Kirje kunnille vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksente-
koon. Kirje on ollut kaupunginhallituksen 2.3.2020 kokouksen ilmoitusasioissa. 
- KYT ry:n kysely, jolla kartoitetaan, millaista tukirakennetta maakunnissa toimivat so-
siaali- ja terveysjärjestöt ja muut hyvinvointia edistävät järjestöt työlleen jatkossa toi-
vovat, vastausaika päättyi 6.3.2020. 
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- Kynnys ry:n lausunto taksisääntelyn toimivuutta arvioivasta muistiosta 
- Sosiaali- ja terveysministeriö 14.2.2020 järjestämä suora verkkolähetys sidosryh-
mille (erityisesti järjestöille) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmasta. Ti-
laisuudessa esitetyt diat ovat myös verkossa, linkki: 
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/-/haku/0/0/1/2/2020/_/29/2/2020/month/1. 
- VANEn kannanotto vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioimisesta koronavi-
rustilanteessa.  
- Vammaisfoorumin YK:n vammaisyleissopimuksen raportointiin liittyvän työryhmän 
laatima kysely. Vammaisfoorumi pyytää kuntien / kuntayhtymien vammaisneuvos-
toissa vaikuttavia ihmisiä vastaamaan oheiseen kyselyyn. Vastauksia vammaisfoo-
rumi käyttää raportoidakseen YK:lle vammaisten ihmisten osallistamisesta päätök-
sentekoon Suomessa. Kyselylinkki 
https://link.webropolsurveys.com/S/6BB0DFF57F835934 on auki ja käytettävissä 
31.8.2020 saakka.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
 

16 § MENNEET TAPAHTUMAT 
- SOSTEn järjestämät Maakuntien järjestöpäivät-kiertue viidellä paikkakunnalla maa-
lis-huhtikuussa, linkki https://www.soste.fi/tapahtuma/maakuntien%20-
jarjestopaiva-kiertue/ 
- Vammaisjärjestöjen verkostoitumistilaisuus 13.5.2020 klo 17.30 alkaen Jyväskyläs-
sä. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille Keski-Suomessa toimiville vammaisjärjestöille. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
 

17 § TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
 - Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 25. – 26.8.2020 Helsingissä. Ritva Leppänen 

on ilmoittautunut tähän koulutukseen. 
 
 Päätös: 
 Merkittiin tiedoksi. 
  
18 § VAMMAISNEUVOSTON KANNANOTTO WIITAUNIONIN SOVELTAVAN LIIKUN-

NAN LIIKUNTAOHJELMASTA  
 
 Viitaseudun opiston liikunnanopettaja Anne Kivivuori pyytää vammaisneuvoston 

kannanottoa laatimastaan opinnäytetyöstä, joka koskee Wiitaunionin soveltavan lii-
kunnan liikuntaohjelmaa. Opinnäytetyö on lähetetty vammaisneuvoston jäsenille 
sähköpostitse 9.6.2020 kokouksen asialistan lähetyksen yhteydessä. Sivistyslauta-
kunta käsittelee asiaa 1.9.2020 kokouksessaan.  
 

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/-/haku/0/0/1/2/2020/_/29/2/2020/month/1
https://link.webropolsurveys.com/S/6BB0DFF57F835934
https://www.soste.fi/tapahtuma/maakuntien%20-jarjestopaiva-kiertue/
https://www.soste.fi/tapahtuma/maakuntien%20-jarjestopaiva-kiertue/
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Vammaisneuvosto kävi liikuntaohjelmaa kokouksessa läpi. Todettiin, että tehty sovel-
tuvan liikunnan ohjelma on hyvä ja mittava ja se toimii hyvänä pohjana Viitasaaren 
kaupungin strategioissa. Vuosikelloa ei ole pystytty koronan vuoksi toteuttamaan tä-
nä vuonna. Soveltuvan liikunnan kehittäminen on Annen tehtävä ja hän aloittaa 
1.8.2020 alkaen liikunnanopettajan ja -suunnittelijan tehtävissä Viitaseudun opistos-
sa. 

  
 Päätös: 
 Vammaisneuvosto esittää kannanottonaan, että soveltuvan liikunnan liikuntaohjelma 

toimii suosituksena hyvinvointistrategiassa ja pohjapaperina soveltuvan liikunnan to-
teuttamiselle eri vammaisryhmien näkökulmasta sekä mielenterveys- ja aistivammai-
set ja kaiken ikäiset huomioiden. Vuosikelloa on hyvä noudattaa. 

 
19 §  AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Syksyn liikuntapäivästä todettiin, että liikuntapäivän toteutus ehkä elokuun loppu- 
syyskuun alkupäivinä. Suunnittelutyöryhmä kokoontuu elokuun alussa ja sähköpostin 
välityksellä tiedustellaan, ketkä pääsevät paikalle. Tapahtuman voisi pitää seurakun-
nan kanssa yhdessä. Jos tapahtuma on ulkona ja pidetään jo koulujen alettua, on ur-
heilukenttä varmistettava hyvissä ajoin, koulut alkavat 12.8.2020. 
 
Päätös: 
Tiedustellaan seurakunnalta, ovatko he suunnitelleet syksylle liikuntapäivää ja voisiko 
päivän toteuttaa yhdessä. Tapahtuma olisi ulkona (urheilukenttä). Tapahtuman järjes-
telyistä pidetään myöhemmin palaveri torilla iltapäivällä, ilmoitetaan sähköpostitse. 

 
20 § MUUT ASIAT 
 

1. Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.9.2020 klo 13.00.  
 
2. Seuraava esittäytyvä yhdistys on Neuroyhdistys. 

 
3. Seuraavasta vierailukohteesta sovitaan myöhemmin seuraavassa kokouksessa. 
 
4. Kuntoportaiden reunoihin tulisi laitaa heikkonäköisiä varten huomioteipit tai vas-

taavat. 
 
5. Puulukion akustiikkaa ei ole korjattu. Toiveena olisi, että huonokuuloiset huomi-

oon ottaen edes yksi luokka olisi akustiikaltaan kunnossa. 
 
6. Selvitetään, voisiko Teamsia käyttää vammaisneuvoston kokouksissa, jos koro-

nan vuoksi syksyllä tilanne niin vaatii.  
 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. Kohtien 4 ja 5 toiveet viedään tekniselle toimelle tiedoksi ja toteu-
tettavaksi. Kohdan 6 osalta sihteeri selvittää asiaa IT-tuelta. 


