
 
VIITASAAREN    PÖYTÄKIRJA 
VAMMAISNEUVOSTO     
 
 
Aika: Tiistai 15.11.2022 klo 13.00 – 14.12 
Paikka: Haapaniemen koulu  

Läsnäolijat: 
Miia Kuusela, puheenjohtaja 
Ritva Leppänen, varapuheenjohtaja 
Seija Leppänen, jäsen 
Pekka Liimatainen, jäsen 
Birgitta Paanila, jäsen 
Aarne Uljanoff, jäsen 
Merja Uusi-Maahi, jäsen 
 
Muut osallistujat: 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja 
Mailis Svahn, sivistyslautakunnan edustaja 
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
 
Poissa: 
Kirsi Leppänen, jäsen 
Sirkka Tenhunen, kaupunginhallituksen edustaja 
Kimmo Vauhkonen, teknisen lautakunnan edustaja 
Mika Heinonen, perusturvalautakunnan edustaja 
 
ASIAT  § 35 - 44 
 
 
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.  

   
     
  Ritva Leppänen  Seija Leppänen 
 
 
 



35 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Päätösehdotus:  
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  
 
Päätös: 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
36 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
  

Pöytäkirja on tarkastettavissa sähköisesti 17.11.2022. 
 
Päätösehdotus:  
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Leppänen ja Seija Leppänen. 
 

37 §  NUORTEN TAPAAMINEN V. 2022 
 

Kaupunginhallitus esitti 23.8.2021 § 164 vammaisneuvostolle toiveen, että 
vammaisneuvosto kuulisi ainakin kerran vuodessa nuoria vammaisia. 
 
Vammaisneuvosto tutustuu ennen kokousta klo 11.20 Haapaniemen koulun 
integroidun luokan oppilaisiin sekä Haapaniemen koulun Satakieli-luokan 

pienryhmän oppilaisiin klo 12.00.  
 
Päätösehdotus: 
Merkitään vierailu tiedoksi. 
 
Päätös: 
Vammaisneuvosto merkitsi antoisan ja miellyttävän vierailun Pysäkkiluokassa ja 
Satakieli-luokassa tiedoksi. 
 

38 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
 Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen tiedottaa vammaispalvelun ajankohtaisista 

asioista seuraavasti: 
 
Hyvinvointialue: 
- Marraskuussa aletaan valmistella uuden vammaispalvelulain mukaisia palveluiden 

myöntämisperusteita ja palvelukuvauksia. 
 
- Kuljetuspalveluiden osalta välityskeskusten hankintamenettely on loppusuoralla. 

Kaksi välityskeskusta aloittaa helmikuun alussa 2023. 
 



- Palvelusetelijärjestelmän siirto hyvinvointialueelle. Vaana jää siirtymäajan jälkeen 
pois 4/23 alkaen, tilalle tulee Efector. Asiakkaan palveluun järjestelmämuutos ei 
vaikuta. 

 
- Tietohallinta työllistää erityisesti: uusien ohjelmien opettelu, asiakastietojen 

siirtäminen uuteen asiakastietojärjestelmään jne. 
 
- Vammaispalvelun viranhaltijat eivät vielä tiedä tulevaa tehtävänkuvaa tai 

työskentelyaluetta. 
 
Kaislan tuettu osuuskuntahanke on päättymässä. Kokemukset hankkeesta ovat 
positiivisia, työpajapäivät olleet pidettyjä sekä henkilöstön että asiakkaiden 
näkökulmista. Laadittu mm. cv:t sekä paperilla että videoituna, joita työnhaussa voi 
hyödyntää jatkossakin.  
 
Toivetaksi kuljetuspalveluissa kunnissa otetaan 1.10.2022 käyttöön toivetaksi-malli. 
Toivetaksi-käytännön myötä asiakkaan on helpompi saada taksi haasteellisina 
ajankohtina, kuten iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Toivetaksi lisää myös palvelun 
joustavuutta, niin asiakkaan kuin autoilijan näkökulmasta. Toivetaksi toimii siten, että 
asiakas tilaa kuljetuksen normaaliin tapaan kyydinvälityskeskuksesta. Jos autoa ei 
välityskeskuksen kautta järjesty, välityskeskus neuvottelee asiakkaan kanssa ja sen 
jälkeen asiakas itse voi tilata kuljetuksen haluamaltaan sopimusautoilijalta ja sopia 
kuljetuksen aikatauluista. Autoilija ilmoittaa asiakkaan kanssa sovitusta kyydistä ja 
aikataulusta välityskeskukseen ja kyyti ohjataan suoraan autoilijalle. 

 
 Päätösehdotus: 

Vammaisneuvosto merkitsee vammaispalveluiden ajankohtaiset asiat tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 

  
39 §   PYYNTÖ NIMETÄ VARAEDUSTAJAT KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN 

LAKISÄÄTEISIIN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN  
 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 13/2022 hyväksynyt 
toimintasäännöt hyvinvointialueen vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle. 
Toimintasäännöt laajentavat vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokoonpanoa 
henkilökohtaisilla varajäsenillä.  
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan: "Aluehallituksen on asetettava 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi 
hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien 



vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin 
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi 
vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on 
huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.  
 
Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 12-14 § mukaisesti aluehallitus 
asettaa vaikuttamistoimielimet ja hyväksyy kullekin toimintasäännön, jossa todetaan 
muun muassa toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten 
lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan 
valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja 
toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen 
kanssa.  
 
Varaedustajien nimeäminen  
Hyvinvointialueen aluehallitus pyytää Keski-Suomen kunnissa toimivia 
vanhusneuvostoja ja vammaisneuvostoja tekemään esityksensä seuraavista Keski-
Suomen hyvinvointialueen lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin nimettävistä 
henkilöistä:  
1) Yksi varajäsen Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.  
2) Yksi varajäsen Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.  
 
Tämä pyyntö ei vaikuta kunnasta nimettyihin varsinaisiin em. Toimielinten jäseniin.  
Esitykset pyydetään toimittamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitukselle 
osoitteella kirjaamo@hyvaks.fi 30.11.2022 mennessä. 
 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto toteaa, että vammaisneuvosto on jo aiemmin valinnut 
varajäseneksi Anneli Palosen 30.3.2022 § 12. 
 
Päätös: 
Vammaisneuvosto totesi, että Miia Kuuselan henkilökohtaisena varajäsenenä Keski-
Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvostossa toimii Anneli Palonen 
vammaisneuvoston aikaisemman päätöksen mukaan. 
 

 
40 §  UUTISKIRJEITÄ JA TIEDOKSI TULLEITA ASIAKIRJOJA 
 

- Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvoston 12.10.2022 pöytäkirja. 
- UKK-instituutin uutiskirje 4/2022: Liikuntaraportti ja liikkumissuosituksia 

selkokielellä. 
- Kuuloliiton 5.10.2022 pidetyn webinaarin materiaalit. 
 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi. 
 
Päätös: 



Merkittiin tiedoksi. 
 

 
41 § MENNEET TAPAHTUMAT 

-  Vammaisoikeuden webinaari 25.10.2022, aiheena henkilökohtainen apu. 
Tilaisuuden järjesti Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonta. Linkki 
webinaarin materiaaleihin https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-
materiaalit/luentomateriaalit-avi/ 

- Vammaisneuvostopäivä 2.11.2022 
 

Päätösehdotus:  
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

  
42 § TULEVAT TAPAHTUMAT 

 
- Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ja Julkisten ja 

hyvinvointialojen liitto JHL järjestävät 10.11. webinaarin henkilökohtaisen avun 
hyvistä käytännöistä. 

- Vammaisoikeuden webinaari 22.11.2022 klo 15-17, aiheena Uudistuva 
vammaispalvelulainsäädäntö kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta. 
Tilaisuudessa perehdytään erityisesti uuden vammaispalvelulain soveltamisalaan, 
palveluprosessiin ja lain tarjoamiin uusiin palveluihin. Lisäksi käydään läpi 
kehitysvammalain soveltamista uuden lainsäädännön aikana. Tilaisuus on 
maksuton. 

- Kutsu 12.12.2022 pidettävään Kalle Könkkölä symposiumiin: Vammaisten 
ihmisten pääsy oikeuksiinsa kriisitilanteissa 

- Työ ja kyvyt kohtaamaan 2-seminaari 17.11.2022 
https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/tyo-ja-kyvyt-kohtaamaan-2-seminaari 

- Vammaisneuvoston 40-vuotisjuhla 3.12.2022 Seurakuntatalolla. 
- Neuroliiton ja vammaisneuvostojen verkkotapaaminen 22.11.2022. 
- Harvinais-webinaari 22.11.2022 
 
Päätösehdotus: 
Vammaisneuvosto merkitsee tulevat tapahtumat tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
 

43 § MUUT ASIAT 
 

1. Myllärinpuiston esteetön uimaluiska tehty, kaiteet asennetaan keväällä. 
2. Muistio vuoden 2023 talousarvioehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuudesta 

vaikuttamistoimielimille sekä yhdistys- ja järjestötoimijoille 

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/luentomateriaalit-avi/
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/luentomateriaalit-avi/
https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/tyo-ja-kyvyt-kohtaamaan-2-seminaari


o Talousarvion esittelytilaisuuden muistiossa mainittuun järjestöjen 
avustuksiin liittyen vammaisneuvoston kokouksessa esitettiin toive, että 
järjestöjen avustusten määrärahat säilyisivät ennallaan ja niiden käyttöä 
seurattaisiin aktiivisesti. 

3. Teatterin kuuluvuuden parantaminen, mikrofonien lisääminen ja induktiosilmukan 
kuntoon saattaminen.  
 

Päätösehdotus:  
Vammaisneuvosto merkitsee muut asiat tiedoksi.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Kohdan 3 osalta esitetään tekniselle toimelle, että teatteritilan 
kuuluvuutta parannetaan induktiosilmukan kuntoon saattamisella sekä mikrofoneja 
tulisi tilaan hankkia useampia tai yksi, joka ottaa kaikki äänet. 

 

44 § SEURAAVA KOKOUS  
Seuraava kokous pidetään tiistaina 7.2.2023 klo 13.00. 

 


