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KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE 
VAMMAISTYÖRYHMÄ 
 
 
 
LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIAKSI 
 

Jyväskylän vammaisneuvosto kuuli kokouksessaan 9.2. Keski-
Suomen Sote 2020 –hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilää  
vammaisstrategialuonnoksesta ja lausuu seuraavaa: 
 
Ajateltaessa tulevaisuuden vammaisstrategiaa tilanteessa, jossa jat-
kosuunnitelmat ovat vieläkin epäselviä, on korostettava, että kaik-
kien hallintoalojen on huomioitava ja otettava entistä enemmän 
vastuuta vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksista.  
 
Vammaisneuvosto näkee ennaltaehkäisevän työn merkityksen eri-
tyisen tärkeänä ja tulevassa uudistuksessa on vaarana, ettei mikään 
taho ota täyttä vastuuta asiasta. 
 
Esteettömyys ja saavutettavuus eivät edelleenkään näy isoina as-
kelmerkkeinä suunnittelussa ja kaavoituksessa. Asenteissa on täs-
säkin asiassa vielä paljon korjaamista. Tietyt esteettömyyteen liitty-
vät yksityiskohdat pitäisivät jo olla itsestäänselvyyksiä, mitä ne eivät 
kuitenkaan ole. Esimerkkeinä vaikkapa sisäänkäyntien toimivuudet 
ja invavarusteisten wc-tilojen määrät uudisrakennuksissa.  
 
Jyväskylän vammaisneuvosto kantaa huolta maakunnallisesta tasa-
arvosta. Kuinka hyvin saadaan esimerkiksi liikkuvat palvelut toimi-
maan käytännössä ja kuinka hyvin saadaan kuntien vammaiset hen-
kilöt liikkuvien palveluiden äärelle?  
 
Tuleva Sote-ratkaisu on vielä osin auki ja maakunnan koko ja sen 
kuntien määrä on epäselvä. Toimintaympäristönä tämä on kuitenkin 
pinta-alaltaan laaja ja työtä tulee hankaloittamaan pitkät etäisyydet. 
Esteetöntä julkista liikennettä löytyy harvoista kunnista ja myös tak-
siverkko on haja-asutusalueilla suppea. Sähköiset palvelut ovat osa 
ratkaisua, mutta kuinka hyvin saadaan haja-asutusalueiden tietolii-
kenneyhteydet toimimaan. 
 
Jatkosuunnitelmissa on korostettu vammais- ja vanhusneuvostojen 
työn merkitystä kunnissa. Tässä yhteydessä on muistettava myös 
resursoida toimintaedellytykset näille organisaatioille. Sama pätee 
kolmannen sektorin osalta.  
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Jyväskylän vammaisneuvosto laatii vammaisten hyvinvointisuunni-
telmaa, joka liitetään osaksi Jyväskylän hyvinvointisuunnitelmaa.  
 
Jyväskylän vammaisten hyvinvointisuunnitelma pyrkii olemaan konk-
reettisempi kuin Keski-Suomen vammaisstrategia ja keskittyy Jyväs-
kylässä asuviin vammaisiin tai heidän läheisiinsä.  
 
On viisasta toimia siten, että Jyväskylän vammaisten hyvinvointi-
suunnitelma kulkee vammaisstrategian liitteenä siinä vaiheessa, kun 
se lähtee mahdolliselle kierrokselle Jyväskylän kaupungin lautakun-
tiin, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. 
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puheenjohtaja 


