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VIITASAAREN    PÖYTÄKIRJA 
VAMMAISNEUVOSTO     
 
 
Aika: Tiistai 8.2.2022 klo 13.00 – 14.28 
Paikka: Teams-etäyhteys  

Läsnäolijat: 
Miia Kuusela, puheenjohtaja 
Ritva Leppänen, varapuheenjohtaja 
Seija Leppänen, jäsen 
Pekka Liimatainen, jäsen 
Birgitta Paanila, jäsen 
Aarne Uljanoff, jäsen 
Merja Uusi-Maahi, jäsen 
Marjaana Kotilainen, varajäsen 
 
Muut osallistujat: 
Sirkka Tenhunen, kaupunginhallituksen edustaja, saapui klo 13.25 
Mika Heinonen, perusturvalautakunnan edustaja 
Kimmo Vauhkonen, teknisen lautakunnan edustaja 
Mailis Svahn, sivistyslautakunnan edustaja 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja 
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
 
Poissa: 
Kirsi Leppänen, jäsen 
  
 
ASIAT  § 1-9 
 
 
PÖYTÄKIRJAN  Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
ALLEKIRJOITUS    
JA VARMENNUS  

Miia Kuusela   Vuokko Pulkkinen 
  Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN  Pöytäkirja on tarkastettu, todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja 
TARKISTUS  allekirjoitettu sähköisesti. 
  
  

   
  Aarne Uljanoff  Ritva Leppänen 
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös:  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös:  
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa sähköisesti ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarne 
Uljanoff ja Ritva Leppänen. 
 
 

3 §  VAMMAISNEUVOSTON VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS   
 

Vuoden 2021 toimintakertomus on toimitettu jäsenille sähköpostitse tutustuttavaksi.  
   

Ehdotus: 
 Vammaisneuvosto päättää hyväksyä v. 2021 toimintakertomuksen. 
 
 Päätös: 
 Vammaisneuvosto hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen. 
 
 
4 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
  

Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen tiedottaa vammaispalveluiden ajankohtai-
sista asioista seuraavasti: 

 
 Hyvinvointialueen valmistelua voi seurata https://hyvaks.fi/ 
 Hyvinvointialuetta valmistelevissa työryhmissä on viranhaltijoita Wiitaunionista 

mukana. Valmistellaan aloittavalle valtuustolle päätettäväksi palvelukuvauksia se-
kä yhtenäisiä kriteereitä palveluihin liittyen.  

 Vammaispalvelussa on Viitasaarella palveluohjaajana vuoden alusta Tuulevin 
ohella aloittanut Arja Vuorela puh. 040 549 6715. 

 Tuettu osuuskuntahanke jatkuu Kaislassa koko tämän vuoden. 
 Maakunnallinen kuljetuspalveluiden välityskeskuksen hankinta: Keski-Suomen 

sote- henkilöliikennepalvelun tilanne, jossa markkinaoikeus on kumonnut Jyväs-
kylän kaupungin hankintapäätöksen, jolloin se vaikutti myös muiden kuntien so-

https://hyvaks.fi/
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pimuskokonaisuuteen. Tällä hetkellä palvelut tuotetaan väliaikaisella hankintaso-
pimuksella. Palvelut kilpailutetaan uudelleen hyvinvointialuetta varten ja uuden 
sopimuksen on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alusta. 

 
Ehdotus: 
Merkitään vammaispalveluiden ajankohtaiset asiat tiedoksi. 

 
 --------- 
 

 Vammaispalvelujohtaja on tiedustellut vammaisneuvostolta mielipidettä kuljetuspal-
veluiden asiakasmaksun laskutuksesta. Hän toteaa, että tällä hetkellä omavastuu on 
peritty matkan yhteydessä suoraan asiakkaalta, mutta uuden asiakasmaksulain mu-
kaan se tulisi periä kunnan toimesta. Tähän liittyen pohditaan eri toimintavaihtoehto-
ja. 
 

 Päätös:  
Vammaispalveluiden ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi. Kuljetuspalveluiden asia-
kasmaksun laskutuksesta todettiin, että nykyinen käytäntö olisi parempi eli maksu 
peritään matkan yhteydessä asiakkaalta. Kuinka isoja kertamaksuista tulee kunnan 
laskuttaessa? Se voi olla joillekin kova paikka ja liian iso erä kerralla maksettavaksi. 
Voisiko lasku jakautua useammalle erälle?  
 

5 §   HOITOTARVIKKEIDEN JAKELU VIITASAAREN TERVEYSASEMALLA  
 

Viitasaaren terveysasemalle on hankittu lokeroautomaatti, jonka kautta toimitetaan 
terveysasemalta saatavia hoitotarvikkeita. Automaatin avulla hoitotarvikkeiden nou-
toon tulee lisää joustavuutta, sillä automaattiin tilatut hoitotarvikkeet voi jatkossa ha-
kea päivittäin klo 6.20-20. Hoitotarvikejakelun asiakkaita ovat kuntalaiset, joille on 
tehty asiasta erillinen päätös. 

Automaatti ei korvaa normaalia hoitotarvikejakelua, joka on avoinna ma-ke klo 12-
13. Niiden, joilla on mahdollista noutaa tarvikkeet palveluaikoina, toivotaan käyttävän 
henkilökohtaista noutoa edelleen. 

Hoitotarvikkeet tilataan automaattiin normaalisti hoitotarvikejakelun puhelimes-
ta 044 459 7624 (ma-ke klo 11.30 - 13). Tarvikkeet voi noutaa seitsemän päivän si-
sällä siitä, kun paketti on jätetty automaattiin. Kun paketti on jätetty automaattiin, 
asiakas saa tekstiviesti-ilmoituksen, jossa on noudossa tarvittava koodi. Koodi syöte-
tään automaattiin, jolloin oikea lokero avautuu. Toimintatapa on periaatteeltaan vas-
taava kuin erilaisissa kaupallisessa käytössä olevissa pakettiautomaateissa. 

Tilattujen tarvikkeiden noutoon on viikko aikaa. Asiakkailta toivotaan paketin nouta-
mista mahdollisimman pian. Näin toimimalla voi varmistaa sen, että mahdollisimman 
moni paketti on noudettavissa automaatista. Saapumisilmoituksen lisäksi järjestelmä 
lähettää noutamattomasta paketista muistutukset kolmen ja kuuden päivän kohdalla. 
Noutamaton paketti poistetaan automaatista seitsemän päivän jälkeen. 
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Hoitotarvikejakelun automaatti sijaitsee Viitasaaren terveysasemalla sisätiloissa. Au-
tomaatille pääsee sairaalan ovesta, terveysaseman rakennuksen oikealta sivulta py-
säköintialueelta katsottuna. Vihreä automaatti on heti sisäänkäynnin luona, oven va-
semmalla puolella ulkoa tullessa. 

Automaatissa on 19 lokeroa. Hoitotarvikejakelun palveluita käyttää satoja asiakkaita, 
joista suuri osa noutaa hoitotarvikkeet päiväaikaan. Tähän saakka palveluaikojen ul-
kopuolella hoitotarvikkeita noutaneille on tehty erilaisia noutojärjestelyitä, joiden tar-
ve poistuu automaatilla. 

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat kuntalaiset, joilla on pitkäaikainen, yli kolme kuu-
kautta kestänyt sairaus. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve määritellään hoitavan 
lääkärin tai hoitajan tekemässä terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Päätöksen hoitotar-
vikejakelusta tekee hoitava lääkäri tai hoidosta vastaava terveydenhoitaja. 

Ehdotus:  
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.  
 

6 §  HARVINAISET-VERKOSTON ESITTELY 

Seija Leppänen esitteli Harvinaiset-verkostoa, johon kuuluu 19 sosiaali- ja terveysjär-
jestöä. Verkostolla on kaksi työntekijää ja se on yhteistyö- ja kumppanuusverkosto, 
joka toimii kansallisesti ja kansainvälisesti. Harkko-asiantuntijatyöryhmä kokoontuu 
2-3 kertaa vuodessa. Asiaan voi tutustua verkossa osoitteessa www.harvinaiset.fi 

 
Ehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: 

Merkittiin esittely tiedoksi. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen pyydetään Diabe-
tesyhdistyksen edustajaa esittelemään yhdistyksen toimintaa. 

 
7 § ERI TAPAHTUMIA 
 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 9. – 11.2.2022, ilmoittautuminen päättyy 
3.2.2022, ilmoittautumislinkki 
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-
neuvottelu-
paivat?fbclid=IwAR3GOQ_eo9OJKZ8aIsOUu7ghEEomhdY8AX3tIVRSbn1yXSNpa6
Wd2g2a1po 
 
Ehdotus:  
Merkitään tiedoksi. 

http://www.harvinaiset.fi/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat?fbclid=IwAR3GOQ_eo9OJKZ8aIsOUu7ghEEomhdY8AX3tIVRSbn1yXSNpa6Wd2g2a1po
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat?fbclid=IwAR3GOQ_eo9OJKZ8aIsOUu7ghEEomhdY8AX3tIVRSbn1yXSNpa6Wd2g2a1po
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat?fbclid=IwAR3GOQ_eo9OJKZ8aIsOUu7ghEEomhdY8AX3tIVRSbn1yXSNpa6Wd2g2a1po
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat?fbclid=IwAR3GOQ_eo9OJKZ8aIsOUu7ghEEomhdY8AX3tIVRSbn1yXSNpa6Wd2g2a1po
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Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
 

8 § MUUT ASIAT 
 

- Kysely vammaisten digitaalisen osallisuuden kartoittamiseksi. Tutkimuksessa kar-
toitetaan Suomessa asuvien, täysi-ikäisten kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten digi-
taalisen osallisuuden tilannetta yhteiskunnassamme sekä selvitetään muun muassa 
saavutettavuuteen liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia. Kohderyhmältä 
kerätyn kyselyaineiston perusteella luodaan tilannekuva, jonka kautta yhteiskunnalli-
seen keskusteluun saadaan konkretiaa ja epäkohtiin voidaan puuttua muun muassa 
päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien toimesta.  

Mikäli olet Suomessa asuva aikuinen, jolla on kuulo-, liikunta- ja/tai näkövamma, vas-
taa kyselyyn digiosallisuudesta ja vaikuta osaltasi tärkeään selvitystyöhön. Kysely on 
avoinna ainakin 6.2.2022 asti (oli: 16.1.) - mahdollisesta jatkoajasta ilmoitetaan täs-
sä.  

- Asiakaskysely, jonka avulla Kuopion yliopistollinen sairaala selvittää yhdenvertai-
suuden toteutumista Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS). Vastausaika päättyi 
23.1.2022. 
 
- Ulkoilualueiden suunnitteilla olevat esteettömät rakennelmat (Myllärinpuiston uima-
ranta ja Haapasaaren kota/laavu). Kokouksessa todettiin, että turvallisuusasioissa on 
vielä paljon huomioitavaa ja paljon ennakoitavaa työtä. Myllärinpuiston uimarantaan 
tuleva ramppi tulisi tarkoin miettiä, mihin se laitetaan ja se ei saa sotkea muiden ui-
marannalla olevien toimintaa. 
 
- Pihtiputaan vammaisneuvoston ehdotus keväällä pidettävästä yhteiskokouksesta 
Viitasaaren ja Kinnulan vammaisneuvostojen kanssa. Pihtiputaan vammaisneuvosto 
on ehdottanut yhteiskokouksessa käsiteltäviksi seuraavia aiheita: 
- hiekoitushiekkojen poisto keväisin  
- neuroryhmien toiminta alueella  
-maakunnallinen vammaisneuvosto, sen rakenne ja edustajisto. 
 
- Äänekosken kaupungin vammaisneuvoston kommenttipyyntö 28.12.2021 vam-
maispalvelulain nojalla toimivista taksimatkoista ja niiden epäkohdista. Yhteydenotot 
sähköpostilla helmikuun 2022 loppuun mennessä. 
 
- Keski-Suomen vammaisjärjestöjen kirje 21.12.2021 ja perusturvan vastine kirjee-
seen 21.1.2022. 

- Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on päättynyt ja julkaistu 31.1.2022 nimellä:. 
Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia: 
Esitys Suomen malliksi. Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
343-801-9 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEH0yWTkzAs5Eig99gwzo-RNUMDNYVVFKTUIwMU5INUEwV0lTR1RQTzFKUi4u&lang=fi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEH0yWTkzAs5Eig99gwzo-RNUMDNYVVFKTUIwMU5INUEwV0lTR1RQTzFKUi4u&lang=fi
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-801-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-801-9
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- Keski-Suomen hyvinvointialueen Osallisuusfoorumi 15.2.2022 klo 13-16. 
 

Ehdotus:   
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Päätettiin kutsua Jukka Hallberg seuraavaan kokoukseen esittele-
mään suunnitteilla olevia ulkoilualueiden esteettömyysratkaisuja.  
 
Lisäksi päätettiin osallistua Pihtiputaan vammaisneuvoston ehdottamaan yhteisko-
koukseen. 
 
Vastaus Äänekosken kaupungin vammaisneuvoston kommenttipyyntöön taksimat-
koista ja niiden epäkohdista laaditaan työkokouksessa, johon ilmoittautui Merja Uusi-
Maahi, Aarne Uljanoff ja Pekka Liimatainen. Tarkempi kokouspäivä sovitaan myö-
hemmin. 
 

9 §  SEURAAVA KOKOUS 
 Vammaisneuvoston seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 3.5.2022 klo 13.00.

  
 


