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Yhdistystapaaminen 12.6.2012 Sininen helmi, Kiuruvesi 

 

Osallistujia 26, jotka edustivat seuraavia yhdistyksiä: 
 
Lapinlahden-Varpaisjärven Sydänyhdistys ry 
Lapinlahden Syöpäyhdistys ry 
Lapinlahden mielenterveyskerho 
Pohjois-Savon CP-yhdistys 
Kiuruveden Kuulonhuolto ry 
Iisalmen Seudun Kuulo ry 
Kiuruveden Invalidit ry 
Kiuruveden Syöpäyhdistys ry 
Ylä-Savon Aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry/Kiuruveden kerho 
Kiuruveden Varapäre ry 
Lapinlahden Invalidit ry 
Lapinlahden-Varpaisjärven Hengitysyhdistys ry 
Omaiset mielenterveystyön tukena ry 
 
Suurin osa osallistujista toimii vammaisneuvostossa. 
 
 
Vammaispalveluhankkeen esittely 

 
Tapaamisen aluksi jaettiin hankkeen esitteet ja Seija Karttunen esitteli lyhyesti 
Vammaispalveluhanketta ja STM:n Kaste-ohjelmassa tehtävää kehittämistyötä. Hän kertoi 
lisäksi Savon osahankkeen ensimmäisen kauden toiminnasta, kuten vireillä olevasta 
palveluopas-hankkeesta, jolle Estery ry on hakenut RAY:ltä rahoitusta Mikkelin seudulla. 
Hankkeen tavoitteena olisi mm. palveluoppaan laatiminen, palveluopas-mallin kehittäminen 
sekä osallisuuden edistäminen palvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä kehittämällä. 
Maria Ruuskasen laatima yhteenveto Kiuruvedellä helmikuussa 2011 pidetystä seminaarista 
ja siellä esiin nousseista odotuksista hankkeelle muistuteltiin myös mieliin. Todettiin, että 
yhteenveto on edelleen nähtävillä hankkeen nettisivuilla (osoitteessa 
http://vammaispalveluhanke.eteva.fi), kuten muutkin Ylä-Savossa pidetyt Savon 
Vammaispalvelujen Kaste-hankkeen tilaisuudet ja niissä pidetyt esitykset. Halutessaan niitä 
voi tilata paperiversioina ottamalla yhteyttä Savon osahankkeen suunnittelijoihin. 
 
 
Osallistujien odotukset tapaamiselle 

 
Alustuksen jälkeen osallistujat pääsivät vaihtamaan ajatuksia keskenään. 
 
Pareittain tai kolmen hengen ryhmissä käytiin keskustelua seuraavista aiheista: 
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- Miksi olet tullut tänne? 
- Mitä odotat tapaamiselta? 

 
Käydyssä keskustelussa oli tullut esille mm. seuraavia syitä tapaamiseen osallistumiseen: 
 

- Mikä on Kaste? 
- Voivatko yhdistykset toimia jotenkin yhdessä 
- hieno paikka 
- ennalta tuntematon paikka 
- Kiinnostaa, miten hanke menee eteenpäin, kun on vuosi aikaa ja onko jatkoa vuoden 

päästä tulossa? 
- Tulin paikalle kertomaan induktiosilmukasta (Mm. vanhusten taloissa varmasti aikaa 

myöten syrjäytyy jos ei kuule kunnolla esim. ruokailutilanteissa tai juhlissa. Kun ei 
pysty osallistumaan keskusteluun, ei jatkossa ole välttämättä halua tulla paikalle. Aikaa 
myöten syrjäytyy ja jää sosiaalisten tilanteiden ulkopuolelle. Vanhusten palvelutaloihin 
olisi yhteisiin tiloihin saatava induktiosilmukka, että huonokuuloinenkin pystyisi 
olemaan mukana ja kuulumaan ryhmään. On tulossa vanhuspalvelulaki, voisiko siihen 
saada suosituksen, että vanhusten palvelutaloihin tehtäisiin silmukka, että se ei jäisi 
yksityisen ihmisen puuhattavaksi. 

- Minkälaisia ajatuksia on muilla ja mitä voidaan Kaste-hankkeen puitteissa tehdä 
yhdessä 

- Onko muita hankkeita rinnalla että ei tule päällekkäisyyttä 
- Tultiin mielenkiinnosta mukaan (paikalla jo Kiuruvedellä järjestetyssä seminaarissa 

26.2.2011). Ei ole hirveästi tiedetty hankkeen toiminnasta eikä ole osattu oikeasta 
paikasta hakea tietoa 

- Jos olisi jotakin ideoita syttynyt, saataisiin omalle jäsenistölle vietyä kentälle 
- Jos heräisi uusia ideoita vammaisten aseman parantamiseksi 
- tiedottaminen on yksi tärkeimmästä päästä 
- Kuten on huomattu Sotessa, tietoa pimitetään jopa peruspalveluista (esim. kyydit), 

tulee virheellistä tietoa. Kun on tullut uusi vammaispalvelulaki, ja puhutaan 
henkilökohtaisen avustajan tunneista, 30 h ei ole katto vaan minimi. Yhtenäistettäisiin 
koko Suomessa palvelutasot. Tähän pitäisi pyrkiä. 

- Mielenkiinnosta kuuntelemaan, mitä pitää sisällään 
- Vammaisten työllistyminen mietityttää. On väärin, että vammaista ihmistä, joka yrittää 

tehdä töitä, sakotetaan, kun työkyky ei riitä (ei saa täyttää palkkaa). Haluaisin 
kiinnittää huomion tähän asiaan. Tulisi olla jokin palkan lisä, joka täydentäisi pientä 
palkkaa. 

- Joutuu taistelemaan hengityssairaiden etujen puolesta, koska homeongelmat, hajusteet 
ym. tuottavat vaikeuksia hengityssairaille. Vammaispalvelulaissa tms. ei huomioida 
tätä. Meidän kunnassa on aika retuperällä, sanopa mitä tahansa, mitään ei tapahdu. 

- On tultu vammaisneuvoston kutsusta. Äsken puhuttiin induktiosilmukasta, se olisi 
välttämättömyys eikä mikään lelu. Pitäisi olla kaikissa julkisissa tilaisuuksissa. 

- Esteettömyys kaatuu aina hallintoon, sanotaan, että ei ole rahaa. 
- Jospa jotakin uutta tarttuisi täältä mukaan 
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- Tulin tänne odottavalla mielellä, tärkeä asia erityisesti vammaisten etuuksista 
tiedottaminen 

- Vaalijala on tuttu paikka, oman poikani vammaisuuden takia olen ollut mukana 
- Odottavalla mielellä olen mukana 
- Tulin mielenkiinnosta 
- Tulin mielenkiinnosta kuuntelemaan ja saamaan uutta tietoa 
- Tulin tänne siksi, että jos täältä saisi jonkinnäköisiä ideoita jopa käytäntöjä vietäväksi 

Lapinlahdelle ja heti tarttui korvaan Mikkelin hieno palveluopas-hanke kun ollaan 
Lapinlahdella synnyttämässä Vampoa. Vampon sisään voitaisiin samanlaisia tietoja 
pistää. Tuokin paljastui, että omasta kunnasta on Auli Karhunen mukana 
neuvottelukunnassa ja jatkossa Auli Karhunen otetaan ”puhutteluun” ja kuulostellaan, 
mitä hänellä on jäänyt korvan taakse. Hyvin paljon kunnassa salataan asioita ja ollaan 
jouduttu paljon toimimaan tiedottajana ja järjestämään seminaareja ja tapahtumia. 
Syksyllä Kansalaisopisto on saanut Lapinlahden lukiolle 28.11. klo 18.30 luennoimaan 
Antti Teittisen, joka on väitellyt Vammaispalvelulaista (Antti Teittinen: 
Vammaispalvelujen määrittäjinä lait, sopimukset ja käytännöt). Antilla on laaja 
näkemys tähän kenttään ja hänellä on tarjota tuoretta tietoa. Antti toimii tutkijana. 
Meillä on päällimmäisenä ollut huoli muista vammaisista ja sen vuoksi on koulutusta ja 
tiedotusta itse paljon haettu ja luennoitsijoita ja kouluttajia paikkakunnalle hankittu. 
Ollaan kuulolla jos voidaan joku käytännön idea viedä täältä mukana. 

- On mielenkiintoista, koska erilaisia vammaisia kohtaa ja heidän kanssaan voi pysähtyä 
tien päällä, vaikka ei niin tuttu olisikaan, niin juttu luistaa. Tilaisuudet ovat arvokkaita 
ja toivon mukaan jokainen saa näistä jotain mukavaa kotiin viemisiksi. 

- Meillä on hieno joukkue vammaisneuvostossa. Lapinlahden vammaispoliittinen 
ohjelma on kirjoitettu, mutta tällä viikolla kokoonnutaan ja käydään se läpi. Meidän 
tarkoituksena on hakea eväitä, miten me oltaisiin muutakin kuin vain kahvikerho. 
Olemme osoittaneet halumme jo niin voimakkaasti, että kaikki ei kerro meille kaikkia 
asioita, johtuu siitä, että me ei haluta kokoontua kokoontumisen vuoksi vaan otetaan 
epäkohtia esille ja etsitään kehittämisen paikat. Emme ole Lapinlahden suosituimpia 
kuntalaisia. Vammaisneuvostot ovat osoitus ei-edustuksellisesta demokratiasta, 
suorasta demokratiasta, jossa ne ihmiset, joita päätökset koskevat, ovat mukana. 
Vammaisneuvosto on demokraattinen ja matalan hierarkian kuvio. 

- Hengityssairaita tulisi huomioida enemmän. Ovissa pitäisi olla kyltti, että tilaisuuksiin 
tultaisiin hajusteetta. Kiuruvedellä on ollut aiheena esim. esteettömyys ovissa, yksi 
paha paikka Kiuruvedellä on posti. Olen vaikka minne asti soittanut, luvattiin, että kun 
remontti tehdään, niin tulee sähköovi, mutta ei tullutkaan (kysymyksessä 
asiamiesposti). Terveyskeskuksen ovet ovat myös hankala paikka, ovat työn alla. 
Meillä on 2010 valmistunut Vampo ja se on edellisessä hallituksen kokouksessa ollut 
käsiteltävänä. Vampo on tehty sote-muotoon ja korjattu virheet. On menossa 
valtuustoon hyväksyttäväksi. Iisalmi lähtee siltä pohjalta tekemään samanlaisen 
vammaispoliittisen ohjelman. Yhdessä ajetaan asioita. 
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Osallistujille kerrottiin Vammaispalveluhankkeessa laadituista muuttavan asiakkaan ja 
päivystys- ja kriisiasiakkaan palveluprosessikuvauksista ja laatukriteereistä. Muutamat 
paikalla olijat olivat kiinnostuneita esittämään jälkikäteen ajatuksia muuttoprosessista. Heille 
lähetetään muuttoprosessikuvaukset sähköpostitse. 
 
Tämän jälkeen jaettiin ryhmät Pekka-pelikorttien avulla. Ryhmille jaettiin jatkohankkeen 
toimenpiteitä koskevat laput, joista kukin ryhmä valitsi mielestään kolme tärkeintä 
toimenpidettä sekä kirjoitti jokaiseen lappuun konkreettisen esimerkin kyseisestä asiasta. 
Jokainen ryhmä kiinnitti kolmen kärjen ”tikkatauluun” ja ryhmien työstettäviksi valittiin 
aiheet, jotka olivat saaneet eniten ääniä. Valituiksi tulivat (ryhmien esittämät konkreettiset 
esimerkit kunkin aiheen alla): 
 

- Avopalvelujen kehittäminen 
o laadunmittaus 
o vammaisten työllistyminen 
o vammaisten yhteiskyytijärjestely 
o vammaisille vapaaehtoistyötä 
o mielenterveyskuntoutujien avopalvelujen kehittäminen 
o henkilökohtaisen avun laajentaminen myös mielenterveyspuolelle 
o vajaakuntoisten työllistäminen, palkka 
 

- Itä-Suomen yhteinen vammaisalan vaikuttamisfoorumi 
o Hyvät käytännöt eri kunnissa, vertailua 
 

- Palvelusuunnittelu ja palveluohjaus 
o Palvelujen pimitys lakattava 
o alueellinen palvelujuristi (esim. Itä-Suomen yhteisen vaikuttamisfoorumin 

palvelukseen) 
o perheiden palvelutarpeiden selvittäminen 
o vanhukset eivät tietoisia kaikista palveluista 
o suunnitelmat tulee tehdä yhdessä vammaisten ja perheiden kanssa 
o tietoa palveluohjauksesta 
 

- Perheiden palvelutarpeiden selvittäminen 
o Avointa tiedottamista ongelmatilanteisiin 
o loma yksin 
o kodinhoitajajärjestelmän parantaminen 
 

- Asumisen rakenteiden ja asumispalvelujen kehittäminen 
o luiskat ja ovet kuntoon 
o esteettömyyden ainainen kehittäminen; ovet, raput, induktiosilmukka 
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Kukin ryhmä sai työstettäväkseen yhden aiheen, jonka edistämistä pohdittiin mm. seuraavista 
näkökulmista: 
 

a) Kuinka yhdistykset voivat edistää kyseistä asiaa 
b) Kuinka Kaste-hanke voi edistää kyseistä asiaa 
c) Tarvitaanko erillisrahoitusta 

 
Lisäksi ryhmät miettivät ja kirjasivat ylös, keitä kehittämistyöhön tarvitaan 
(sidosryhmäkartat) 
 
 
Ryhmätöiden purku 

 
Itä-Suomen yhteinen vammaisalan vaikuttamisfoorumi 

 
- olisipa mukavaa, jos olisi tällainen 
- Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ts. ISO (Tarja Kauppinen ja Mali Soininen) 
- ideaalimalli: ei koostuisi erilaisista yhdistyksistä, koska yhdistykset on edustettuina 

kuntien vammaisneuvostoissa, vaan vammaisneuvostojen edustajista. Jokainen 
vammaisneuvosto valitsisi keskuudestaan edustajan. 

- Edustajat Kainuun ja Savo-Karjalan alueelta 
- Sivuutettaisiin valtakunnallinen vammaisneuvosto kokonaan, olisi suoraan STM:n 

alaista toimintaa, suorat yhteydet ministeriöön 
- Valtakunnallisen VANEn roolina olisi toimia neuvoa antavana paikallisille 

vammaisneuvostoille 
- lakialoitteiden ja ehdotusten antamisvalta 
- Kaste-hanke voisi olla aloitteentekijä, voisi ruveta puuhaamaan 
- mikään ei toimi ilman rahaa, mutta koska ollaan menossa brittiläistä big society -mallia 

kohti, kaikki hoidetaan vapaaehtoisvoimin eli tosiasia on, että ilman rahaa joudutaan 
tulemaan toimeen jatkossa 

- joka kuntaan pitää saada vammaisneuvosto, jotta edustuksellisuus mahdollistuu 
 
Sidosryhmiä 
 

- STM 
- vammaisneuvostot 
- yhdistykset 
- sosiaali- ja terveysyhdistysten yhteinen yhdistys Soste (ovat omaa strategiaansa 

luomassa, yhteistyötaho) 
- sosiaalialan työntekijät 
- kuntapäättäjät 
- vapaaehtoisjärjestöt 
- Rotaryt, Lionsit 
- AVI 
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Ensimmäisen ryhmän tuotosten esittely jälkeen käytiin keskustelua seuraavista asioista: 
 
Joissakin kunnissa yritetty yhdistää vanhus- ja vammaisneuvostoja, mutta olisi parempi pitää 
erillään. Yhteistyötä voidaan silti tehdä. 
 
Voisiko Kaste-hanke auttaa siinä, että vammaisneuvostojen asemaa nostettaisiin. 
 
 
Asumisen rakenteiden ja asumispalvelujen kehittäminen 

 
a) Yhdistykseen pitää tulla aloite vammaisilta. Omissa yhdistyksissä mietitään asiaa ja 

viedään tiedoksi vammaisneuvostoon, jossa tehdään kannanotto ja esitys päättäjille ja 
muille vastaaville. Palvelujen kehittämiseen liittyvät asiat viedään kunnan päättäjille ja 
sotelle (Hyvä käytäntö). 

 
Prosessi menisi seuraavasti (Sama sabluuna käy sekä rakenteiden että palvelujen 
kehittämiseen): 

 
Palveluntarvitsija 

 
 

yhdistykset 
 

 
vammaisneuvosto 

 
 

päättäjät �� rahoittaja 
 

 
rakennustarkastajat �� rakentaja 

 
 

vammainen palveluntarvitsija �� palveluntuottaja 
 

 
vammaispalveluista päättävä 

 
 

Valvonta Itä-Suomen vammaisfoorumi 
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b) Saadaan tietoa, mitä on saatavilla ja miten voitaisiin kehittää esim. Kaste-hanketta 
hyväksi käyttäen. Voiko Kaste-hanke kehittää, mutta voisiko yksi foorumi olla Kaste-
hanke? 

 
c) Tarvitaan erillisrahoitusta, koska rahat ovat tiukassa (kunnat, valtio, EU!!!). Koska 

rakenteiden ja asumispalvelujen kehittäminen on lakisääteistä, Itä-Suomen 
vammaisalan foorumi voi valvoa rahojen käyttöä. Valvontaa tarvitaan, että 
lakisääteisiin palveluihin kunnille ohjatut rahat menevät oikeaan paikkaan. 

 
Vammaisneuvoston esitykset hukkuvat helposti byrokratian rattaisiin, mutta Kiuruvedellä 
näin ei ole käynyt. Vammaispoliittinen ohjelma on poikkihallinnollinen, se velvoittaa päättäjät 
ottamaan vammaisneuvoston vakavasti. Kun vammaisneuvosto kutsuu luottamushenkilöitä 
kokoukseen, he saapuvat paikalle. 
 
Kun luottamusmiehiä valitaan kuntaan, on valittava sellaiset, jotka pitävät vammaisten puolta. 
 
 
Perheiden palvelujen kehittäminen 

 
- Vapaaehtoisjärjestöt voivat antaa apua, esim. SPR (Lapinlahdella Hoijakka), SPR:ssä 

katastrofivalmius, joten on helppo lähestyä 
- Vertaistukiryhmät & -henkilöt, saattohoitajat � yhdistyksillä ei ole samanlaisia 

valmiuksia puuttua kuin viranomaisilla 
- Vanhan, hyvänajan kodinhoitajajärjestelmän palauttaminen 
- Useat ihmiset haluavat pitää omat asiat sisällään (jos asiakas tunnetaan, ei tarvitse 

aina aloittaa alusta) 
- Syöpäyhdistyksen jäsenen on vaikea suoraan lähestyä sairastunutta, muissa 

sairauksissa samanlaisia vaikeuksia 
 
 
Sidosryhmät (perhe keskiössä) 
 

- vertaistuki 
- viranomaiset 
- sosiaalityöntekijät, kotikäynnit 
- omaiset 

 
 
Palvelusuunnittelu ja palveluohjaus 

 
 

a) Joku taho, johon voi ottaa yhteyttä (esim. yhdistys). Yhdistykset voivat neuvoa ja 
ohjata jäseniään kokouksissa ja kerhoissa. Jos kysymyksessä on uusia asia, pyydetään 
neuvoa esim. Kaste-hankkeelta tai uudelta perustettavalta hankkeelta. Asia voi koskea 
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esim. työvoima-asioita, jolloin neuvoa voi kysyä Työvoimatoimistosta. Lisäksi voi olla 
erillinen palveluohjaustoimikunta, joka voi neuvoa asiakasta. 

 
b) Kaste-hanke voi antaa yhdistyksille neuvoja ja tietoja pulmatilanteissa 

 
c) Palvelusuunnittelijan ja –ohjaajan palkkaus palveluohjaustoimikunta-hankkeeseen, 

tarvitaan erillisrahoitus 
 
 
Käytyä keskustelua: 
 
Yhdistysten yhteisessä käytössä tulisi olla alueellinen palvelujuristi. Koska eduskunta säätää 
lait, kunnissa mietitään urakalla, miten lakeja voidaan kiertää. Eduskunta voisi palkata 
palvelujuristin, joka valvoo palvelujen toteutumista. 
 
Invalidiliitossa on lakimies, jolta saa yksittäisiin tapauksiin koskevaa tietoa. 
 
Miksi sosiaaliasiamies-järjestelmä ei toimi. 
 

- on kuntaan päin kallellaan, koska on kunnan palkkaama 
- on paikalla liian harvoin 
- ihmiset eivät tiedä sosiaaliasiamiehen olemassaoloa 

 
Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita (esim. apuvälineet, virkistystoiminta, 
harrastustoiminta). Seurakunta on mukana yhdistystoiminnassa, esim. kaikki kerhot ja 
kokoontumiset järjestetään seurakuntatalolla. 
 
 
Avopalvelujen kehittäminen 

 
a) Kotitaloustöissä auttaminen 
Kuulolaite-neuvonta 
Kuurojen kohtaamisesta muulle väestölle ohjausta 
Kehitysvammaisten ja mielenterveyspotilaiden avotyö (kommentti: kodinhoitajan tulisi 
neuvoa mielenterveyskuntoutujaa ja pistää asiakas itse tekemään eikä tehdä puolesta) 

 
 

b) Neuvontaa vapaaehtoisille kehitysvammaisille (kehitysvammaiset vapaaehtoistyön 
tekijöinä) 

 
c) Matkakulujen korvauksia eri paikkoihin olisi syytä saada 
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Sidosryhmät 
 

- yhdistys, vapaaehtoistyö 
- avohuollon ohjaaja 

 
Seuraavia avopalveluja tulisi kehittää: 
 

- kehitysvammaisten 
- mielenterveysasiakkaiden (työ) 
- vajaakuntoisten (työ) 
- esim. kehitysvammaisten tai vanhusten urheilu 
- apu sitä tarvitseville asiakkaille 
- vammaisten kyytipalvelu 
- henkilökohtainen apu 

 
 
Palvelunkäyttäjien ja omaisten tarinat 

 
Vammaispalveluhankkeen ensimmäisen kauden aikana on esitetty useampaan kertaan toive, 
että vammaisten henkilöiden tai heidän omaistensa tarinoita saataisiin esille. 
Vammaispalveluhanke pyytääkin, että palvelunkäyttäjät sekä heidän läheisensä kirjoittaisivat 
tarinoita esim. seuraavista aiheista: 
 

- arjessa selviytyminen 
- palvelujen merkitys arjen sujumiselle 
- vammaisen ihmisen hyvä elämä 
- yhteistyö asioiden edistämisessä 
- jne. 

 
Tarinoita voi lähettää syksyn 2012 aikana Marialle ja Seijalle joko sähköpostitse 
maria.ruuskanen@vaalijala.fi tai seija.karttunen@vaalijala.fi tai postitse osoitteeseen 
 
Vaalijalan kuntayhtymä 
Maria Ruuskanen 
L1 (Savilahdentie 6 C) 
70210 Kuopio 
 
 
Yhdistysten tapaaminen syksyllä 2012 

 
Yhdistysten kokoontuminen nähdään tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, joten vastaavanlainen 
tilaisuus päätettiin järjestää uudelleen 3.10.2012 klo 14. Tällä kertaa kokoonnutaan 
Varpaisjärvellä. Tapaamisen kutsu lähetetään alkusyksystä kaikille Ylä-Savon yhdistyksille 
ja vammaisneuvostoille. 


