
VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 
VAMMAISSTRATEGIALUONNOKSEEN 
 
 
Viitasaaren vammaisneuvosto on käsitellyt Keski-Suomen vammaisstrategialuonnosta 
kokouksessaan 22.1.2016. Vammaisneuvosto toteaa, että strategialuonnosta on käsitelty 
monipuolisesti eri näkökulmista ja siihen sisältyy paljon elementtejä, jotka toteutuessaan 
mahdollistavat vammaisille henkilöille tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia osana yhteiskuntaa. 
 
Kehitettäessä maakunnallista SOTE-itsehallintoaluetta vammaisneuvosto näkee tärkeänä, että 
edelleen on mahdollista palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä huomioida kuntien erilaiset 
rakenteet. Pohjoisen Keski-Suomen kunnissa palveluiden saamiseen vaikuttaa suuret etäisyydet 
taajamiin. Myös maantieteelliset tekijät, kuten runsaat vesistöt aiheuttavat suuria etäisyyksiä 
palvelukeskittymiin.  Vaikka yhtenäisiä maakunnallisia toimintaohjeita pidetään eriarvoisuutta 
poistavana, tulisi myös palvelujen saanti haja-asutusalueille turvata uudessa rakenteessa. Pienissä 
kunnissa ei myöskään ole julkista esteetöntä palveluliikennettä lainkaan tai ainakaan samoissa 
määrin kuin suuremmissa kaupungeissa.  
 
Tärkeänä asiana vammaisneuvosto nosti esiin sen, että esteettömyys huomioidaan myös muuten 
kuin rakennetun ympäristön esteettömyytenä. Esteettömyyden periaatteen tulisikin olla kaikkia 
kuntien hallinnonaloja läpileikkaava. 
 
Asenteiden muuttuminen on osaltaan tärkeä tavoite, jonka edistämisellä on strategiaan kirjattuna 
suuri merkitys.  
 
Sote-palveluita kehitettäessä tärkeää olisi huomioida myös sähköisten palveluiden saavutettavuus 
ja esteettömyys. Esimerkiksi kontrastit nettisivuilla, hipaisukytkinten käytön haastavuus, kun 
käsien motoriikassa on vaikeutta tai kytkimet reagoivat vain tietynlaiseen hipaisuun jne. 
Painikkeiden ja ohjainten tulisi olla helposti käytettävissä. Ohjeiden ja palvelusivustojen tulisi myös 
olla selkokielisiä ja helposti saatavilla. Jo kattavien tietoliikenneyhteyksien mahdollistaminen voi 
olla este haja-asutusalueella sähköisten palveluiden käyttöön.  
 
Palveluvalikossa tulisikin olla vaihtoehtoisia tapoja palvelun saavutettavuuden turvaamiseksi. 
Lähipalveluiden tueksi olisi hyvä kehittää jalkautuvia erityispalveluja, esimerkiksi 
kehitysvammapalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut soveltuvin osin jne. Liikkuvien palvelujen 
turvin voidaan taata palvelut tasavertaisesti lähipalveluina. 
 
Toimivat palvelut tarvitsevat riittävän määrään osaavaa ja asiantuntevaa henkilöstöä. 
Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan omatyöntekijä mahdollistaa keskitetyn 
palveluohjauksen, jolloin vältytään palveluiden pirstaloitumiselta ja siltä, että kokonaisuus ei ole 
kenenkään hallinnassa. Asiakkaan tulisi saada palvelut ”yhden luukun periaatteella”. Osaamista 
tarvitaan myös oikeanlaisten ja oikein ajoitettujen apuvälineiden käyttöön, mikä tukee henkilön 
omatoimisuuden tukemista. 
 
Strategiaan on sisäänkirjoitettu myös taloudellinen näkökulma. Vammaisneuvosto näkee kuitenkin 
tärkeänä, että kustannusvaikutuksia tulee arvioida pitkäjänteisesti. Esimerkiksi kannattavana 



koetaan auton hankinta-avustuksen kautta omaehtoisen liikkumisen tukeminen, mikä pitkällä 
aikavälillä tarkasteltuna vähentää kuljetuspalvelun tarvetta. 
 
 
Kehittämisajatukset jatkotyöskentelyyn:  
 

 Maakunnallinen vammaisneuvostojen kokoontuminen, jossa voitaisiin toteuttaa 
seurantaa/ arviointia ja kerätä kokemustietoa 

 Strategian päivittäminen, kun itsehallintoalueet ovat aloittaneet toimintansa ja toimineet 
jonkin aikaa.  

 
Viitasaaren vammaisneuvosto toivoo, että strategialuonnoksen tavoitteet toteutuvat kirjatun 
mukaisesti.   
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