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VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 2/2021 
 
Aika  20.4.2021 klo 13.00 – 14.53 
Paikka  Teams-etäyhteys 
 
PAIKALLA OLLEET JÄSENET:  
Aarne Uljanoff, pj. 
Birgitta Paanila, vpj., poistui klo 14.17  
Merja Uusi-Maahi, jäsen, saapui klo 13.16  
Helena Karppinen, jäsen 
Kaarina Kunnela, jäsen  
Miia Kuusela, jäsen 
Riitta Lehtoranta, jäsen, saapui klo 13.07  
Ritva Leppänen, jäsen 
 
MUUT LÄSNÄOLIJAT:  
Marjaana Kotilainen, kaupunginhallituksen edustaja 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja  
Veikko Lindlöf, teknisen lautakunnan edustaja  
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
   
POISSA:  
Marika Kellokangas, perusturvaltk:n edustaja 
 
 
ASIAT  § 10-17 
 
PÖYTÄKIRJAN  Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
ALLEKIRJOITUS    
JA VARMENNUS  

Aarne Uljanoff  Vuokko Pulkkinen 
  Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 
 Pöytäkirja on tarkastettu, todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja 

allekirjoitettu sähköisesti. 
 
 
Veikko Lindlöf  Helena Karppinen 
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10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös:  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 Päätös:  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Lindlöf ja Helena Karppinen.  
 

 
12 §  PITKÄAIKAISSAIRAAN JA VAMMAISEN HENKILÖN OIKEUS KUNTOSA-

LIN JA UIMAHALLIN MAKSUTTOMIIN KÄYNTEIHIN VIITASAARELLA  
 

Viime kokouksessa käsiteltiin pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön oikeu-
desta kuntosalin ja uimahallin maksuttomiin käynteihin Viitasaarella. 
 
Päätettiin selvittää, miten asia on hoidettu muilla paikkakunnilla ja miten mää-
ritellään, kuka on oikeutettu. Selvitellään oman paikkakunnan tila rinnakkain 
muita paikkakuntia vertailemalla ja tämän jälkeen lähdetään viemään asiaa 
eteenpäin. 
 
- - - - 
 
Erityisuimakortteja myönnetään mm. pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, 
Vantaa) sekä Hyvinkäällä ja Kiuruvedellä. Erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä 
on mahdollisuus saada käyttöönsä erityisuimakortti ja kortin myöntämiselle on 
tietyt kriteerit, esim. Kiuruvedellä korttia voi hakea henkilö, jolle on myönnetty: 

- invalidipysäköintilupa 
- näkövammaiskortti 
- kela-kortin tunnus 203 (Astma) 
- kela-kortin tunnus 103 (Diabetes) 
- kela-kortin tunnus 108 (Lihastauti) 
- kela-kortin tunnus 109 tai 303 (MS-tauti) 
- kela-kortin tunnus 110 (Parkinsonintauti) 
- kela-kortin tunnus 112 tai 188 (Psykiatriset sairaudet) 
- kela-kortin tunnus 202 (Reuma) 
- kela-kortin tunnus 206 (Sepelvaltimotauti) 
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- kela-kortin tunnus 201 (Sydämen vajaatoiminta) 
- kela-kortin tunnus 111 (Epilepsia) 
- kantavien nivelten osittaiset tekonivelet tai proteesit 
- olkanivelen tekonivel tai proteesi 
- diagnosoitu alaraajan (lonkka/polvi) nivelrikko, jonka vaikeusaste 2 tai suu-
rempi Kellgrenin ja Lawrencen luokituksella 

Viitasaarella tehtiin erityisuimakortista valtuustoaloite 12.9.2016. Kaupun-
ginvaltuusto päätti merkitä 20.3.2017 § 19 sivistyslautakunnan päätöksen 
tiedoksi, ettei erityisuimakortin käyttöönotto ole tässä vaiheessa mahdollista 
Viitasaaren uimahallissa. 
 
Perusteluna todettiin, että aktiivisia kävijöitä huomioidaan joka tapauksessa 
merkittävällä alennuksella ja uimahallilla järjestetään erityisliikuntaryhmiä, joi-
hin on voinut osallistua mm. oman taustajärjestön kustantamana. Lisäksi käy-
tössä on liikuntarajoitteisten saunaosasto, jonne on päässyt normaalin uinti-
maksun hinnalla. Tila on ollut tarvittaessa myös avustajien käytössä ja avusta-
jat pääsevät uimahalliin ilmaiseksi. Yli 70-vuotiaille on olemassa oma seniori-
kortti. Uusien maksuluokkien sijaan pyrkimys on ylläpitää ja kehittää nykyistä 
palvelukokonaisuutta säilyttäen Simmarin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäjänä myös jatkossa.  
 
Keskusteltiin asiasta ja todettiin mm.  
- rajaaminen on haasteellista, ketkä tähän olisivat oikeutettuja, perustelut tu-

lee tehdä  
- onko asia uimahallin kannattavuuden kannalta merkittävä ja kuinka paljon 

erityisryhmäläisiä on Viitasaarella 
- diagnisointi on ongelma, porukka voi olla laaja 
- rajaaminen on tärkeää 
- ei rajoitu pelkkään vammaan vaan on myös muita erityisryhmiä 
- voisiko vammaiset henkilöt iästä huolimatta saada saman edun kuin tällä 

hetkellä on ikäihmisille tarkoitetulla seniorikortilla? 
- tällä hetkellä Viitasaarella on edulliset uimahallin käyntimaksut  
- maksavia asiakkaita tarvitaan ja käyntimaksut ovat edulliset 
- monet järjestöt maksavat jäsenensä uimahallikäynnit 
- on myös ihmisiä, jotka sairastavat ja ovat työelämässä mukana, heitä työn-

antajat tai ammattiliitot saattavat tukea esim. liikuntaseteleillä  
 
 Päätös: 
Todettiin, että rajausta ja perusteluja kannattaa miettiä tarkkaan. Asia päätet-
tiin siirtää erityisliikunnan moniammatilliselle työryhmälle pohdittavaksi. 
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13 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
 

1. Tiedote 23.3.2021 asumisen toimenpidesuunnitelmasta.  
 

2. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset muuttuvat 
1.6.2021 alkaen. 

Maakunnallinen välityskeskus aloittaa silloin toimintansa. Sen myötä nyt käy-
tössä oleva X-card poistuu käytöstä. Kilometrirajat muuttuvat asuin- ja naapu-
rikunniksi. Ja välityskeskuksen numero tulee muuttumaan. Kyyti tilataan jat-
kossa soittamalla, tekstiviestillä tai mobiliisovelluksella. 
 
Hankintapäätös ja asiakasohjeet ovat perusturvalautakunnassa 20.4.2021. 
Postitamme toukokuun aikana ohjeet kaikille asiakkaille.   
  
Päätös: 
Todettiin, että ohjeet on hyvä saada vammaisneuvostolle nähtäville ennen 
kuin ne postitetaan asiakkaille. Sihteeri pyytää ohjeet vammaisneuvostolle 
kommentoitavaksi. 
 

14 §  KYSELY VAMMAISNEUVOSTOILLE VAMMAISNEUVOSTOPÄIVÄSTÄ 
  

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden 
oikeuksien neuvottelukunta VANE suunnittelevat ensimmäistä kertaa yhdessä 
kansallisen Vammaisneuvostopäivän järjestämistä. Tapahtuman tavoitteena 
on, että vammaisneuvostojen edustajilla olisi nykyistä enemmän mahdolli-
suuksia valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon sekä yhteiseen ke-
hittämiseen. 

 
 Vammaisneuvostopäivän järjestäminen on toimenpiteenä avoimen hallinnon 

toimintaohjelmassa. Tilaisuus järjestetään verkkotapahtumana marraskuussa 
2021. Tapahtuman tarkempi päivämäärä vahvistetaan myöhemmin. Vam-
maisneuvostopäivä on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.  

 
 Kaikkia kunnallisia vammaisneuvostoja lähestytään kyselyllä, jossa kartoite-

taan vammaisneuvostojen toiveita tulevan Vammaisneuvostopäivän sisällös-
tä. Kyselyyn pyydetään vastaamaan 30.4.2021 mennessä. 

 
 Kyselyssä esitetään seuraavia teemoja, joista voi valita kaksi vaihtoehtoa: 

1. Vammaisneuvostojen vaikuttamismahdollisuudet kunnissa. 
2. Tulevien hyvinvointialueiden vammaisneuvostot ja hyvät käytännöt nykyi-

sistä maakunnallisista vammaisneuvostoista. 
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3. Vammaisasioiden valtavirtaistaminen ja vammaisten osallisuus kaikilla hal-
linnonaloilla. 

4. Kunnalliset vammaispoliittiset toimintaohjelmat ja kuntien esteettömyys-
kartoitukset. 

5. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vammaisten palveluiden järjestäminen 
6. Jotain muuta, mitä? 
 
Lisäksi voi esittää muita toiveita tai terveisiä järjestäjille. 
 
Päätös: 
Vaihtoehdoista valittiin kohdat 2 ja 4. 

  
15 §    SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN VAMMAISNEUVOSTOLLE TEHTÄ-

VÄT ESITYKSET JA ESITYKSET UUSISTA JÄSENISTÄ 
 
 Vammaisneuvosto pyytää esityksiä järjestöiltä ja yhdistyksiltä uudelle toimi-

kaudelle nimettävistä jäsenistä.  Sihteeri puheenjohtajan avustuksella selvittää 
ao. järjestöt ja yhdistykset. Pyynnöt voi lähettää sähköpostitse.  

 
 Päätös: 
 Vammaisneuvoston sihteeri lähettää kirjeet järjestöille ja yhdistyksille.  
 

 
16 §  MUUT ASIAT 

1. Kaupunginhallituksen 15.3.2021 § 48 pöytäkirjaote: Vammaisneuvoston ja 
vanhusneuvoston yhteinen aloite omaishoidon sijaishoitajan palkkaami-
sesta Viitasaarelle. 

 
Keskustan kunnallisjärjestön, Sosialidemokraattien, Kokoomuksen, Kristillis-
demokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät esittivät 12.4.2021 val-
tuuston kokouksessa, että vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteiseen 
alkuperäiseen aloitteeseen otetaan myönteinen kanta. 
 
Valtuustoryhmät esittivät, että asia palautetaan viipymättä uudelleen käsitel-
täväksi ja että omaishoitajan sijaishoitaja palkataan koeajaksi, alkaen v. 2021 
ja jatkuen v. 2023 loppuun. 
 
Aloitteessa todetaan, että  
”Sijaishoitaja on vaihtoehtona palvelusetelikäytännön rinnalla, koska omais-
hoitajilla on erilaisia tarpeita ja siten tarvitaan myös erilaisia tapoja tukea heitä. 
 
Palvelusetelin käyttö on ollut vähäistä ja on osoittautunut hankalaksi käytän-
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nön toiminnassa.” 
Kaupunginvaltuusto päätti saattaa aloitteen perusturvalautakunnan käsiteltä-
väksi. 
 
2. 
Kynnys ry on lausunut vammaislainsäädännöstä 
- Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:tä on kuultu uuden vammaispal-
velulain valmennukseen ja tukeen sekä henkilökohtaiseen apuun liittyvistä 
säännöksistä. 
 
3. 
Maakunnallinen osallisuusfoorumi 17.5.2021 klo 13-16 
Ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan huhtikuussa. Helmikuun tilaisuuden 
materiaalit löytyvät Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta: 
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-
uudistus-osallisuus 
 
4. 
Asiakkaat ja Sote: Kehitetään yhdessä -webiinari 25.5.2021. Ilmoittautuminen 
21.5.2021 mennessä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät THL:n tapah-
tumakalenterista: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri 
 
5. 
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2021-webiinarin striimin tallenteet on 
julkaistu Vammaispalvelujen käsikirjassa. Esitysten materiaali 2021: 
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-
kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat/esitysten-
materiaalit-2021 
 
6. 
Autoveron hakemisprosessi on muuttunut. Nykyisin haetaan Trafilta (ennen 
Hangon tulli) netissä löytyvällä lomakkeella. Vapaa muotoisia hakemuksia ei 
enää hyväksytä. Hakeminen kaksi vaiheinen (ennakkopäätös+ varsinainen ve-
rohuojennuspäätös). Kriteerit entiset. 
 
7. 
Valtuustosaliin toivotaan asennettavan rappukaide/käsijohde.  

 
8.  
Vanhan kääntösillan pinnan tasoittaminen apuvälineiden kanssa kulkua hel-
pottavaksi talven jäljiltä, koska sillalla liikutaan paljon kesäaikaan esim. pyörä-
tuolilla puistoon sekä keskustaan. 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat/esitysten-materiaalit-2021
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat/esitysten-materiaalit-2021
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat/esitysten-materiaalit-2021
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9. 
Keski-Suomen sote-uudistuksen tiedote 13.4.2021: Vastaa Keski-Suomen 
sote-uudistuksen viestinnän palautekyselyyn. Kysely on avoinna 13.4. – 
30.4.2021 välisen ajan. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Kohdat 7 ja 8 viedään tekniselle toimelle tiedoksi. 

 
17 § SEURAAVA KOKOUS 
 Seuraava kokous pidetään tiistaina 29.6.2021 klo 13.00. Kokoukseen pyyde-

tään vammaispalvelujohtaja tai vammaispalveluohjaaja kertomaan kuljetus-
palveluista.  

  
  
  

 
 
 
 


