Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvosto
Pöytäkirja 1/2022
Aika: 24.5. kello 15.00- 17.58
Paikka: Hybridi, Tourujoki sali, Matarankatu 6, Jyväskylä + Teams
Kokouksen asiat
1. Kokouksen avaus a. Todetaan läsnäolijat
Paikalla: Tiina Talso, Markus Tattari, Marjatta Uusimäki, Marjut Pollari, Orvokki Karstinen, Asko
Muhonen, Heikki Kiviniemi, Virva Teräväinen, Jarkko Manninen, Varpu Pöyhönen, Seija Hartikka, Tarja
Rotola-Pukkila, Janna Lehtomäki, Miia Kuusela, Karoliina Autio, Katja Mettinen, Niina Uutela
2. Kokouksen järjestäytyminen a. Valitaan kokoukselle puheenjohtajaksi Jarkko Manninen ja
sihteeriksi vammaisneuvoston hyväksynnällä Riikka Lahtela.
b. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Varpu Pöyhönen ja Asko Muhonen sekä 2 varatarkastajaa:, Virva
Teräväinen ja Seija Hartikka.
3. Hyvinvointialueen strategia a. Keskustellaan hyvinvointialueen strategialuonnoksesta, kootaan
kommentit toimitettavaksi hyvinvointialueen valmisteluun ja päätöksentekoon
- lyhenteet ja vieraskieliset sanat tulisi poistaa strategiasta, nyt tekstissä mm. YTA, proaktiivisuus
jne. Erityisryhmien kannalta selkokielisyys erittäin tärkeä. Eri vammaryhmät huomioitava myös
asioiden esittelyssä ja kokouskäytännöissä (tilojen esteettömyys, aistivammaisten
erityistarpeet äänentoistolle sekä valaistukselle, liikuntavammaisten tarpeet tilojen suhteen).
- digitaaliset palvelut ei käy kaikille, tulee olla saavutettavissa myös jos ei ole digitaalisesti vahva
- varhainen toiminta kuuluu kaikille, ei eritellä asiakasryhmittäin (esim. päihdeasiakkaat
puuttuu). Ennakoiva hoitotyö kuuluu kaikille.
- miten varmistetaan palveluiden saatavuus koko hyvinvointialueella? kaikissa palveluissa, mitä
tarjotaan? vammaisneuvoston ääni otettava huomioon palveluiden järjestämistä
suunniteltaessa.
- pohjoisen keski-suomen palveluiden saavutettavuus? vrt pihtiputaan perukoilta on pitkä matka
äänekoskelle, joka nyt pohjoisin isompi keskus
- vammaisneuvosto sekä muut alueen vaikuttamiselimet tulisi mainita kumppanina jo
strategiassa
- asiakastietojärjestelmät hajallaan, ihmisen hoidon ja palvelun kannalta tärkeää, että tieto
kulkee eri toimipisteiden välillä.
- otetaan mallia muiden alueiden virheistä, ettei tehdä niitä samoja täällä
- peruslähipalveluiden säilyminen pienemmissäkin kunnissa tärkeää. halutaan näkymään jo
strategiassa
- sosiaalipalveluiden näkyminen ja kunnassa olevien palveluiden näkyminen myös
- päivystyspalveluihin maksimissaan tunnin matka autolla edes arkena tärkeää, ymmärrettävää
että viikonloppuisin ja pyhinä voi mennä pidemmällekin matkalle
- äänekoskelle liian pitkä matka
- henkilöstön pitovoimaa ei pienillä paikkakunnilla tunnu olevan, tämä tärkeä asia
Tässä vaiheessa Kiviniemi poistui.
4. Toimintasääntö

a. Hyvinvointialueen hallintosäännön 14§ mukaan “Aluehallitus hyväksyy vammaisneuvostolle
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.”
b. Aluehallitus on pyytänyt osana päätöstään vammaisneuvoston jäsenten nimeämisestä (12.4.2022)
vammaisneuvostoa valmistelemaan ehdotuksen vammaisneuvoston toimintasäännöksi ja osana
toimintasääntöehdotuksen valmistelua arvioimaan lain hyvinvointialueesta 32§ mahdollistamien
muiden kuin alueen kuntien vaikuttamistoimielimien nimeämien jäsenten roolia, määrää ja
valintaperusteita.
c. Keskustellaan vammaisneuvoston toimintasäännön valmistelusta luonnoksen pohjalta:
Vammaisneuvoston kommentit koskien toimintasääntöä:
- 1: Säädösperusta:
o ei kommentteja
- 2: Tehtävät:
o Esitetään lisättäväksi: vammaisneuvoston edustajalla oltava puhe- ja läsnäolo-oikeus
hyvinvointialueen kaikissa mahdollisissa lautakunnissa. ts perustettaviin lautakuntiin
pyydetään nimeämään vammaisneuvoston edustus.
- 3: Asettaminen ja kokoonpano:
o Muut vammaisneuvostoon valittavat henkilöt: pidetään kuntapaikat ja tarvittaessa
kutsutaan vammaisjärjestön edustaja tarpeen mukaan kokoukseen mukaan kuntien
vammaisneuvostoista. Kunnat nimeävät jäsenten lisäksi myös varajäsenen jokaiselle
edustajalle koko toimintakaudelle.
o Esitetään lisättäväksi: vammaisneuvoston toimikausi on sama kuin hyvinvointialueen
aluehallituksen toimikausi.
- 4: Työvaliokunta:
o Esitetään lisättäväksi: Työvaliokuntaan voidaan kutsua vammaisjärjestöjen edustajia
kuntien vammaisneuvostoista täydentämään kyseiseen asiaan tarvittavaa osaamista.
- 5: Kokousmenettely:
o Esitetään muutettavaksi: kokouksia on vähintään 6 vuodessa.
o Esitetään lisättäväksi: vammaisneuvoston kokoukset ovat hyvinvointialueella
- 6: Toimintaedellytykset:
o Esitetään lisättäväksi: Iltakouluihin ja seminaareihin matkakulujen lisäksi maksetaan
kokouspalkkio silloin, kun edustetaan vammaisneuvostoa kutsuttuna.
- 7: Yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa:
o Esitetään lisättäväksi: järjestetään kaikkien vaikuttamistoimielimien sekä
keskisuomalaisten potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa yhdessä.
5. Syksyn 2022 kokouspäivämäärät
Sovittiin seuraavaksi kokouspäivämääräksi: 17.8 klo 15-17. Tässä kokouksessa päätetään syksyn muut
kokouspäivämäärät. Puheenjohtajana vaaleihin saakka toimii pj Manninen.
6. Muut asiat
- Vammaisneuvosto pyytää aluehallituksen jäseniä osallistumaan säännöllisesti vammaisneuvoston
kokouksiin.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 17.58.

Pöytäkirjan tarkastajat

Varpu Pöyhönen

Asko Muhonen

