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VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 3/2021 
 
Aika  29.6.2021 klo 13.00 – 15.15 
Paikka  Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali 
 
PAIKALLA OLLEET JÄSENET:  
Aarne Uljanoff, pj. 
Birgitta Paanila, vpj.  
Merja Uusi-Maahi, jäsen  
Helena Karppinen, jäsen 
Kaarina Kunnela, jäsen  
Riitta Lehtoranta, jäsen  
Ritva Leppänen, jäsen 
 
MUUT LÄSNÄOLIJAT:  
Marjaana Kotilainen, kaupunginhallituksen edustaja 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja  
Veikko Lindlöf, teknisen lautakunnan edustaja  
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
Arja Vuorela, vs. vammaispalvelujohtaja, poistui klo 14.15 
Tuulevi Kääriäinen, vammaispalveluohjaaja, poistui klo 14.15 
   
POISSA:  
Miia Kuusela, jäsen 
Marika Kellokangas, perusturvaltk:n edustaja 
 
ASIAT  §:t 18 - 23 
 
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. 
 
 
 Anneli Palonen  Helena Karppinen  
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18 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös:  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Palonen ja Helena Karppinen.  
 
20 § VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 

Vs. vammaispalvelujohtaja ja vammaispalveluohjaaja kertovat kuljetuspalve-
luista ja muista vammaispalveluiden ajankohtaisista asioista. He totesivat seu-
raavaa:  
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset kilpailutettu ja 
maakunnallinen välityskeskus aloitti toiminnan 1.6.2021. Kuljetuspalvelukortti 
poistunut käytöstä ja nyt toimitaan oman profiilin kautta. Ohjekirje on lähetet-
ty palvelua käyttäville ja siinä on kerrottu mm. ohjeet, mistä taksi tilataan. Mu-
kana on 5 liikennöitsijää/taksiyrittäjää ja kuljettajille järjestetty keväällä koulu-
tus, johon kuljettajat velvoitettiin osallistumaan. Asiakasohjeet on laadittu 
maakunnallisesti ja siinä työryhmässä on ollut edustajia jokaisesta kunnasta. 
Viitasaari ei ole voinut tehdä omia ohjeitaan. Sama ohje on joka kunnas-
sa. Taksien saatavuudessa voi olla ongelmia, varsinkin viikonloppuisin. Maa-
kunnallinen työryhmä kokoontuu kerran viikossa teams-yhteydellä, jossa käsi-
tellään näitä asioita. 

 
Kokouksessa esitettyjä kysymyksiä: 
- Reitiltä poikkeama on puhuttanut, meillä se on eri asia kuin suuremmissa 

taajamissa asuvilla. Miten reitiltä poikkeama määritellään? Vastaanko pa-
lautteisiin?  Välipysähdys on 10 minuuttia, tämä ei ole riittävä, onko sitä 
mahdollista miettiä uusiksi?  

- Arja Vuorela totesi, että reitiltä poikkeama tulisi olla reitin varrella ja ei lisää 
matka-aikaa. Välipysähdys 10 minuuttia määritellään, kun tilataan kyyti ja 
laaditaan reittisuunnitelma. Viedään näistä asioista viestiä maakunnalli-
seen työryhmään. Palautteisiin vastataan, mutta esitteessä on ollut väärä 
osoite palautteille ja toimitetaan asiakkaille oikea osoite. Myös vammais-
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palvelujen kautta voi palautetta antaa, josta se viedään eteenpäin. Myös 
kuljettajilla on oma kanava palautteille.  

- Saako poiketa keskustaan, kun se ei ole reitin varrella? Arja Vuorela totesi, 
että tähän hän ei osaa yksioikoisesti vastata, onko kuljettajalla oikeus 
muuttaa reittiä. On hyvä tuoda näitä asioita esimerkkien kautta esille, niin 
voidaan viedä näitä asioita eteenpäin maakunnalliseen työryhmään, koska 
vammaispalveluilla ei ole valtaa näitä muutella. 
 

Todettiin kokouksessa mm. seuraavaa:  
- matkoja kuluu pienemmillä paikkakunnilla enemmän kuin niillä, joilla on 

palvelut saman reitin varrella, palvelu tulisi olla tasapuolista  
- kun henkilöt asuvat erilaisilla paikkakunnilla niin kuljetustarpeetkin ovat 

erilaiset 
- olisi hyvä saada ohjeita selkeytettyä 
- toivotaan, että löytyy selkeitä ratkaisuja havaittuihin ongelmiin 
 

Ritva Leppänen totesi, että alkukesästä nousi kehitysvammaisten asumisen 
kohtalo Wiitalinnassa. Kehitysvammaisille on luvattu, että he saavat siellä 
asua halutessaan loppuelämänsä. Nyt olemme kuulleet, että heitä oltaisiin siir-
tämässä pois Wiitalinnasta. Omaisille tuli hätä siitä, että ne kehitysvammaiset, 
jotka haluavat jäädä Wiitalinnaan, siirretäänkö heidät pakolla vai saavatko he 
jäädä. Wiitalinnaan tulisi myös jäädä heitä varten kehitysvammaisten hoitoon 
perehtyneitä työntekijöitä.  
 
Arja Vuorela totesi, että vammaispalveluilla ei ole tällaisista suunnitelmista mi-
tään tietoa ja Wiitalinnasta vastaava on ilmoittanut, että asiassa ei ole mitään 
uutta tapahtunut, suunnittelu jatkuu syksyllä, kuten on aikaisemmin ilmoitettu. 
Periaate on se, että ketään ei väkisin siirretä.  
Pitkällä aikajänteellä Wiitalinna saattaa siirtyä vanhuksille tarkoitetuksi asu-
misyksiköksi. Ajatuksena kuitenkin on, että ketään ei voi siirtää pakolla sieltä 
pois. Uutta asumismuotoa kehitysvammaisille on tulossa, ulkopuolinen raken-
taa toimivat tilat ja palvelusetelillä toimitaan. On varmaan pohdittu nimiä las-
kentaperusteisesti, mutta jokaisen kanssa käydään yksityisesti keskustelu asi-
asta. Muistisairaiden kehitysvammaisten osalta mietitään, mikä on paras ja oi-
kea asuinpaikka. Yksilöllisesti ja yhteistyötahojen kanssa mietitään parasta 
ratkaisua. 
 
Arja Vuorela totesi, että Hilma-järjestelmässä on käynnistetty markkinavuoro-
puhelu, jossa kartoitetaan kiinnostusta uuden yksikön rakennuttamiseen Vii-
tasaarelle. Syksyn aikana pidetään tilaisuus, jossa suunnitelmia esitellään. 
Asumisyksikön on tarkoitus valmistua keväällä 2023. Alustavan suunnitelman 
mukaan tulee 15 paikkainen yksikkö, jossa on ohjaaja paikalla sekä pihapiiriin 
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5 paikkainen rivitalo, jossa tuettua asumista nuorille. Tiedotetaan syksyllä ja 
kilpailutukseen pyydetään vammaisneuvosto mukaan. 

 
Todettiin, että Wiitalinnaa koskevasta tiedostuksesta on vietävä viestiä 
eteenpäin, että tiedot tulevat oikein ja myös aikatauluista tiedotettaisiin, jotta 
asukkaille ja työntekijöille tulee turvallinen olo. 
 
Tiedusteltiin myös käynnistyvästä osuuskuntahankkeesta Kaislassa. Arja Vuo-
rela totesi, että kyseessä on JAMK:n hanke , joka on tuettu osuuskuntahanke. 
Hanke käynnistyy syksyllä ja sillä pyritään työllistämään vammaisia henkilöitä 
vapaille työmarkkinoille. Hanke kestää vuoteen 2023 ja Viitasaari on pilotti-
kuntana tässä mukana. 

 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 

 
21 §   ESITYKSET VAMMAISNEUVOSTON UUSISTA JÄSENISTÄ SEURAAVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE 
 
 Järjestöille on vammaisneuvoston sihteerin toimesta lähetetty 15.6.2021 säh-

köpostitse kirje, jossa on pyydetty järjestöiltä ehdotuksia tulevista vammais-
neuvoston jäsenistä. Ehdotukset on pyydetty lähettämään vammaisneuvoston 
sihteerille 4.8.2021 mennessä sähköpostitse. Kaupunginhallitus käsittelee 
asiaa 23.8.2021 kokouksessaan. 

 
 Ehdotukset pyydetty seuraavilta järjestöiltä: 
 Wiitaseudun Invalidit ry, Viitaseudun kuulo ry, Keski-Suomen näkövammaiset 

ry, Viitasaaren Kehitysvammaisten tuki ry, Mieleterveysseura Muikku ry, Kes-
ki-Suomen neuroyhdistys ry, Leijonaemot, Viitasaaren Sydänyhdistys ry, Vii-
tasaaren Reumayhdistys ry, Viitasaaren Mielenterveysseura ry, Sydän-
Suomen Diabetesyhdistys ry, Viitaseudun Hengitysyhdistys ry. 

  
Kokouksessa lisättiin listaan vielä Munuais- ja maksayhdistys ry. 

 
 Todettiin, että aikaisemmin vammaisneuvosto on tehnyt ehdotuksensa ko-

kouksessaan, olisiko hyvä jättää jonkinlainen kannanotto, jos kokouksia ei tällä 
kokoonpanolla ole. Sähköpostitse asian voi hoitaa, jokaisen yhdistyksen tulee 
olla asiassa aktiivinen. Sen pohjalta laaditaan lista, mitä ehdotuksia tullaan 
saamaan. Tärkeintä on saada vammaisneuvostoon sama henkilömäärä, mikä 
tälläkin hetkellä on. 
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Päätös:  
Yhdistykset ilmoittavat sähköpostitse sihteerille, ketä he ehdottavat jäseneksi 
ja varajäseniksi. Sihteeri kokoaa listan ja lähettää vielä sähköpostilla nykyisille 
vammaisneuvoston jäsenille kommentoitavaksi. 

 
22 § SAAPUNEET SÄHKÖPOSTIT 

- Kynnys tiedottaa: Tekstipuhelinpalvelun jatkuvuus on turvattava julkisena 
palveluna 

- Keski-Suomen sote-uudistus; tiedote 26.4.2021: Vaikuta tulevaan Keski-
Suomen hyvinvointiohjelmaan, kysely hyvinvointiohjelman painopisteistä 
ja sisällöstä, vastausaika päättyi 9.5.2021  

- Kynnys tiedottaa: Kynnys ry edustettuna sote-järjestelmän kommentoin-
nissa. 
 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 
 

23 § AIVOTERVEYS SUOMIAREENALLA 

Neuroliiton, Muistiliiton ja Biogenin verkkokeskustelussa 13.7. klo 10 keskus-
tellaan aivoterveysteoista, joilla voidaan lisätä virkeitä työ- ja elinvuosia sekä 
aivosairauksiin jo sairastuneiden ja heidän läheistensä tuen tarpeesta. Tilai-
suuden juontaa Kaj Kunnas. SuomiAreenan ohjelma ja linkit keskusteluihin 
julkaistaan juhannusviikolla - seuraa siis Neuroliiton nettiuutisia! 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

 
24 §  MUUT ASIAT 

- Vanhan yhteiskoulun piha-alueen suunnitelmat 
Piha-alue aika pitkälle valmis. Autojen pysäköintiä varten invapaikat laitet-
tu luiskan luo ja asfalttikentälle. Piha-alue on asiallinen. 

- Kuuloautotapahtuma pidetään 30.8.2021 Puulukiolla (Vanha yhteiskoulu). 
Mukana yhdistyksiä esittelemässä toimintaansa sekä yhteinen kahvitarjoi-
lu. Päivän päättää KYKS:n korvalääkäri Antti Hyvärisen luento klo 18.00 
alkaen. 

- Vammaisten liikuntapäivä 
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Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. Alustavasti päätettiin pitää Vammaisten liikuntapäivä 
15.9.2021 Areenalla koronatilanne huomioiden. Sihteeri tekee tilavarauksen 
vapaa-aikatoimelle ja sen jälkeen ilmoitetaan asiasta yhdistyksille. 

 
23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.  
 

  
  
  

 
 
 
 


