
VIITASAAREN    PÖYTÄKIRJA 
VAMMAISNEUVOSTO     
 
 
Aika: Tiistai 6.9.2022 klo 13.00 – 14.00 
Paikka: Kaupungintalon valtuustosali  

Läsnäolijat: 
Miia Kuusela, puheenjohtaja 
Ritva Leppänen, varapuheenjohtaja 
Kirsi Leppänen, jäsen 
Pekka Liimatainen, jäsen 
Birgitta Paanila, jäsen 
Aarne Uljanoff, jäsen 
Merja Uusi-Maahi, jäsen 
Hilkka Moilanen, varajäsen 
 
Muut osallistujat: 
Sirkka Tenhunen, kaupunginhallituksen edustaja 
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
 
Poissa: 
Seija Leppänen, jäsen 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja  
Kimmo Vauhkonen, teknisen lautakunnan edustaja 
Mika Heinonen, perusturvalautakunnan edustaja 
Mailis Svahn, sivistyslautakunnan edustaja 
 
ASIAT  § 25 - 34 
 
 
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  Birgitta Paanila 
 
  
 



25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Päätösehdotus:  
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  
 
Päätös: 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
26 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
  

Pöytäkirja on tarkastettavissa sähköisesti 7.9.2022. 
 
Päätösehdotus:  
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarne Uljanoff ja Birgitta Paanila. 
 

27 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
 Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen tiedottaa vammaispalvelun ajankohtaisista 

asioista seuraavasti: 
 

 Kesän hiljaisemman ajan jälkeen hyvinvointialueen valmistelutyöryhmien 
työskentely on jälleen aktivoitunut. Lokakuussa olisi tavoitteena jo henkilöstölle 
suunnatut koulutukset hyvinvointialueen toimintakäytännöistä, soveltamisohjeita 
ja palvelukuvauksista aloittaa. 
 

 Myös vammaispalvelussa otetaan syksyn 2022 aikana käyttöön RAI-arviointi 
oheisella aikataululla. Joko kokonais- tai osittaisarviointi tehdään 
asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa, palveluohjauksessa ja omaishoidon 
tuessa sekä kotiin vietävissä palveluissa: 
 

             
 Maakunnallisen välityskeskus- ja kuljetuspalvelun hankintaprosessi etenee 

suunnitellusti. VPL kuljetuksiin liittyen heinäkuussa Viitasaarelta ei ole tullut 
asiakkailta palautteita, Pihtiputaalta 1 palaute. Asiakkaiden omavastuuosuuksien 
laskuttaminen on toukokuusta 2022 alkaen tapahtunut asiakasmaksulain 



mukaisesti niin, että kunnat laskuttavat kuukausittain omavastuut. Alle 5 euron 
laskua ei lähetetä, vaan summa siirretään seuraavaan laskuun (laskun kulut 
asiakkaalle olisivat muutoin kohtuuttoman suuret suhteessa laskutettavaan 
summaan). Tähän liittyen vpl-asiakkailta ei ole tullut palautteita laskuttajille, joten 
laskutus sujunut suunnitellusti. 
 

 Vammaissosiaalityön tiimissä on tällä hetkellä hyvä tilanne, vaihtuvuutta ei ole 
ollut ja virat täynnä. 

 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto merkitsee vammaispalveluiden ajankohtaiset asiat tiedoksi.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin, että vammaispalveluille laitetaan viestiä 
omavastuulaskutuksista, että niissä tulee näkyä matkapäivä ja mikä on asiakkaan 
omavastuusumma. 

  
28 §  VAMMAISNEUVOSTON TALOUSARVIOESITYS V. 2023 
 

Viitasaaren vammaisneuvosto esittää Viitasaaren kaupunginhallitukselle 
talousarvioon varattavaksi 6000 euron määrärahaa vammaisneuvoston toimintaan 
vuodelle 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Vammaisneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi järjestetään 
tarvittaessa ns. työkokouksia, joista ei kokouspalkkiota makseta ja joihin ei 
kokoustarjoilua varata. Työkokouksissa mm. suunnitellaan tapahtumia, annetaan 
lausuntoja kiireellisiin asioihin ja valmistellaan varsinaisia kokouksia jne.  
 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto päättää talousarvioesityksestä. 
 

TA 2023 euroa   
Kokouspalkkiot ja 
matkakulut 
Koulutus 

2000 
 
3000 

4-6 kokousta vuodessa 
 
Koulutuksiin osallistuminen, matkat ja 
majoitukset mm. vammaisneuvostojen 
koulutuspäiville sekä maakunnallisen 
vammaisneuvoston suunnittelutyöryhmiin 
osallistuminen. 
 

Muut kulut 1000  Kokouskahvit, postitukset, kopiot, 
tapahtumajärjestelyt jne.  

yht. 6000  



Päätös: 
Vammaisneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvioesityksen esitettäväksi 
kaupunginhallitukselle. 

 
29 § UUTISKIRJEITÄ JA TIEDOTTEITA 

- Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöjen uutiskirje/ kesäkuu 2022. 
- Soveltuvan liikunnan tiedotuskirje 3/2022 
- Perusturvalautakunnan 26.4.2022 § 50 pöytäkirjaote; Viitasaaren 

asumispalveluiden toimenpideohjelman (2021-2025) päivitys sekä pykälän 
oheismateriaalit: Viitasaaren asumispalveluiden toimenpideohjelman päivitys ja 
Viitasaaren asumispalveluiden toimenpideohjelma 2021-2025. 

- Keski-Suomen hyvinvointialueen 3.8.2022 tiedote, jossa mainitaan mm., että 
hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt kokouksessaan aluehallituksen 
puheenjohtajan tehtäväkuvan. Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on 
luettavissa osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. 

- Kynnys ry:n tiedote: Kynnys ry on huolissaan korjausavustusten 
leikkaussuunnitelmista. 

- Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöjen uutiskirje 8/ 2022. 
- Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedote 2.9.2022: Keski-Suomen asukas, kerro 

ajatuksiasi hyvinvointialueen asiakasviestinnästä – vastaa kyselyyn 18.9.2022 
mennessä. 

- Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedote 2.9.2022: Palveluiden toimipisteet 
säilyvät Keski-Suomen hyvinvointialueella. 

 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että valtakunnalliselle vammaisneuvostolle on 
informoitava, että vammaisneuvosto on huolissaan korjausavustusten 
leikkaussuunnitelmasta, josta mainitaan Kynnys ry:n tiedotteessa. Korjausavustus on 
äärimmäisen tärkeä perustuloilla eläville vammaisille.  

 
30 § MENNEET TAPAHTUMAT 

- Vammaisten liikuntapäivä pidettiin 4.8.2022 Viitasaari Areenalla, osallistujia 40. 
Ohjelma oli monipuolinen ja mukana oli myös uusia lajeja. Palaute päivästä oli 
positiivista.  
 

- Kuuloauto-päivä pidettiin Viitasaarella 16.8.2022. Kävijöitä oli 48 ja muita 
yhdistyksiä ei tällä kertaa ollut mukana.  
 

- Harvinaiset hyvää elämää valokuvanäyttely kirjastolla 1.8. – 26.8.2022. 
Harvinaissairaudet saivat näyttelyllä mukavasti huomiota, mm. kaikki lukioluokat 
vierailivat näyttelyssä. Vieraskirjan mukaan kävijöitä oli n. 300-400. 
 
 



Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.  

  
31 § TULEVAT TAPAHTUMAT 

- Ennakkotieto Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hankkeen ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestämästä kansallisesta 
Vammaisneuvostopäivästä 2.11.2022, joka järjestetään hybriditapahtumana 
(Scandic Park Helsinki ja verkkolinkki). Virallinen kutsu ilmoitusohjeineen tulee 
syyskuussa. Virallinen kutsu on saapunut ja lähetetty vammaisneuvoston jäsenille 
sähköpostitse sihteerin toimesta.  
 

- Vammaisneuvoston 40-vuotisjuhla 3.12.2022 seurakuntatalolla. Todettiin tähän 
mennessä tehdyt juhlajärjestelyt. 

 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto merkitsee tulevat tapahtumat tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Päätetiin pitää 40-vuotisjuhlatoimikunnan kokous 25.10. klo 
13.00, ohjelmassa tuolloin vammaisneuvoston historiikki sekä kutsun laatiminen. 
 

32 § NUORTEN VAMMAISTEN TAPAAMINEN V. 2022 
Kaupunginhallitus esitti 23.8.2021 § 164 vammaisneuvostolle toiveen, että 
vammaisneuvosto kuulisi ainakin kerran vuodessa nuoria vammaisia. 
 
Päätösehdotus:  
Keskustellaan asiasta kokouksessa. 
 
Päätös: 
Vieraillaan Satakieli-luokassa seuraavan kokouksen yhteydessä ennen kokousta klo 
12.00. Sihteeri ottaa asiasta yhteyttä luokan opettajaan. 

 
33 § MUUT ASIAT 

1. Haapasaaren laavu/kota ja Wiitalinnan uimaranta ovat valmistuneet. Keskustelua 
on herättänyt kodan rampin nousukulma sekä kirkolta laskeutuvan tien pinta. 
Työt osittain vielä “vaiheessa”, mutta etenevät aikanaan. Tekniselle on annettu 
palautetta asiasta. 
 

2. Myllärinpuiston luiska saapunut kesän aikana ja asennetaan ensi kesälle. 
 

3. Vpl-taksien toimintaan heinäkuulta on tullut yhteydenottoja seuraavasti:  
 Taksi on jäänyt tulematta vaikka tilattu edellisenä päivänä 
 Ei ilmoitusta, ettei taksi tule 
 Puhelimeen vastaaminen kestää pitkään, takaisinsoitto jää tulematta 

Merja Uusi-Maahi totesi, että hänelle tulee asiakkailta palautetta siitä, että takseja jää 
tulematta, mutta reklamaatioita ei tehdä välityskeskukselle. Ihmisiä tulisi aktivoida, 



jotta tekevät reklamaation suoraan asianomaiselle taholle tai vaikka soittamalla 
suoraan vammaispalveluihin.  

 
4. Leijonaemojen vertaisryhmä käynnistyy syksyllä. Kokoontumispaikkana 

perhekeskus. 
 

5. Valtuustosalin induktiosilmukan suojaus ei toimi, särisee liian paljon.  
 

6. Valtuustosalin alakerran sivuovi tulisi saada pönkitettyä kunnolla auki. 
 

7. Invalidiliiton Sisä-Suomen aluetapaaminen Kyvyt kaapista - osaaminen esiin 22 – 
23.9.2022 Jyväskylässä. Ilmoittautuminen tapahtumaan 7.9.2022 mennessä. 
https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/kyvyt-kaapista-osaaminen-esiin 

 
8. Ritva Leppänen totesi, että Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja 

Kehitysvammaisten tukipiiri ry:llä on käynnissä kahden vuoden projekti, jolla 
yritetään saada kehitysvammaisille töitä, toimintakeskus Kaisla on projektissa 
myös mukana. 

 
9. Merja Uusi-Maahi totesi, että vammaispalvelulaki menee syyskuun aikana 

eduskuntaan, joka vaikuttaa hyvinvointialueilla tehtävään vammaispalveluun. 
Viimeinen hetki vaikuttaa kansanedustajiin ja olla heihin suoraan yhteyksissä. 

 
10. Puheenjohtaja totesi, että maakunnallisessa vammaisneuvostossa on käsitelty 

mm. maakunnallisia omaishoitajan kriteereitä, joista puheenjohtaja on antanut 
palautetta. 

 
Päätösehdotus:  
Vammaisneuvosto merkitsee muut asiat tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Kohdan 3 osalta päätetiin laittaa viestiä vammaispalveluille, että 
tiedottavat asiakkaita reklamaation tärkeydestä. Lisäksi päätettiin viedä tekniselle 
toimelle tiedoksi kohdat 5 ja 6 korjaustoimenpiteitä varten. 

 

34 § SEURAAVA KOKOUS  

 Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.11.2022 klo 13.00 ja ennen kokousta vierailu 
Satakieli-luokassa klo 12.00. Tiedustellaan myös mahdollisuutta vierailla 
integroidussa luokassa. Kokous pidetään mahdollisuuksien mukaan myös koululla.  

 

https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/kyvyt-kaapista-osaaminen-esiin

