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VAMMAISNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 

Sijainti: Etäpalaverina teamsilla 

Päivämäärä: 28.5.2020 

Klo: 13-14:30 

 

   

Läsnä:              Maarit Heikkinen, puheenjohtaja 

                        Midia Al Hanan 

  Sirpa Herronen 

    Jori Kortelainen 

    Leena Lehto 

    Helena Pihlajasaari 

    Minna Vilhunen 

    Marjut Niskanen, sihteeri 

Poissa:            Mirja Mäki-Kulmala   
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Asialista: 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Maarit Heikkinen avasi kokouksen. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
3. Uuden sihteerin esittäytyminen 

Vammaisneuvoston sihteeriksi on valittu kunnanhallituksen 
kokouksessa 18.5. palveluohjaajan viranhaltijana Marjut Niskanen. 
Hän esittäytyi vammaisneuvostolle. Marjutilla on takanaan pitkä 
työkokemus eri tehtävistä Laukaan vammaispalveluissa. 

 

4. Vammaispalveluiden tilanne korona-aikana ja muuten 
Maarit Heikkinen kertoi korona-ajan kuulumisia. Vammaispalvelujen 
koko asiakaskunnan tilanne on kartoitettu. Jokainen asiakas on 
kontaktoitu vähintään kerran, osa puhelimitse useammankin kerran, 
lisäksi on lähetetty infokirjeitä. Ihmisten mieli on ollut pääasiallisesti 
rauhallinen ja odottava. Osa asiakaskunnasta on halunnut itse 
eristäytyä, eikä ole ottanut palveluita vastaan. Tämä aiheuttaa 
huolta tulevasta jaksamisesta, jos ilman palveluja sinnitellään 
pitkään.  

Vammaispalveluissa palvelut ovat pääosin säilyneet ennallaan. 
Toimintakeskus Taitojen Talo suljettiin maaliskuun puolessa 
välissä. Se on tarkoitus avata kriittisimpien asiakkaiden osalta 
1.6.2020 alkaen. Syksyllä talo avataan kokonaisuudessaan, mikäli 
tilanne on koronan osalta rauhallinen. Perhehoito on myös 
valtakunnallisesti ollut koronan takia suurimmaksi osaksi katkolla. 
Perheisiin on oltu yhteydessä ja heillä on tieto, kehen voivat ottaa 
tarvittaessa yhteyttä.   

Kunnalla on tälle vuodelle suuret säästötavoitteet. Koronan vuoksi 
on tullut paljon menoja, mutta toisaalta myös säästöjä esim. 
Taitojen Talon sulkemisen myötä. Taitojen Talon n. 4 kk sulku 
säästi noin 80th e kuljetusmenoista. Palvelujen käyttämättä 
jättämisestä on myös seurannut tämän hetkisiä säästöjä. Kaikki 
toiminnot on käyty läpi ja tarvittavia muutoksia on tehty säästöjen 
saamiseksi. Tämä prosessi jatkuu edelleen. Tehdyt toiminnalliset 
muutokset etenkin vanhuspalveluissa näkyvät säästöinä 
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pidemmällä aikavälillä. Palvelut vammaispalveluissa ovat 
pääsääntöisesti lainsäädännöllisiä, joten ne on toteutettava ja 
säästöjen saaminen on haastavaa. Henkilökunnalta on vaadittu 
työtapojen muuttamista, sopeutumista ja joustavuutta. 

Suojainten hankinnassa oli suuria vaikeuksia korona-ajan 
alkuvaiheessa ja tilanne oli hyvin haastava. Laukaa kuuluu Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen, mistä suojaimet 
tulisi hankkia. Korona-ajan alkuvaiheessa suojaimia ei saanut 
lainkaan kunnan omiin yksiköihin, tai jakeluun esim. 
henkilökohtaisille avustajille. Toimitusajat olivat myös pitkiä, eikä 
luvatut toimitusajat pitäneet. Valtion hankinnan kautta saadut 
suojaimet aiheuttivat allergisia reaktioita ja niitä kiellettiin 
käyttämästä. Tästä johtuen kartoitettiin suojainasioissa myös 
yksityisiä yrittäjiä.  

Suojainten hinnoissa on ollut isoja eroja. Hankintarenkaan kautta 
hankittavien kirugisen maskin hinta on nyt n.1,80e/ kpl ja yksityisten 
kautta n.1 e/ kpl. Tästä syystä on jouduttu miettimään, pitäisikö 
suojaimia hankkia yksityisiltä, kun ovat heidän kauttaan 
huomattavasti edullisempia. Visiirien hinta oli aluksi n. 20e/kpl, nyt 
n. 4,90e/kpl edullisimmillaan. Hinnat ovat tippuneet tarjonnan  
lisääntyessä. 

Tilanne ja varautumisaste mahdollisen koronan varalle on 
suojanten osalta tällä hetkellä hyvä. Suojaimia on saatu yksiköihin 
ja tarvittavaan jakeluun esim. henkilökohtaisen avun asiakkaille.   

Omissa toiminnoissa käytetään nyt pääasiassa visiirejä, jotka 
Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut turvallisiksi 
suojavälineiksi. Näitä tullaan hankkimaan myös henkilökohtaisen 
avun asiakaskunnalle. 

Visiirien käyttö tulee edulliseksi ja ne koetaan ilmaviksi ja 
käyttäjäystävällisiksi. Kirurgisia suojaimia käytetään pääasiassa 
silloin, jos tarvitsee tehdä erittäin tarkkaa työtä, tai henkilöillä, jotka 
saavat päänsärkyjä visiireistä.  

 
5. Soitot järjestöille uusien jäsenien saamiseksi 

Vammaisneuvoston jäsenet ovat tehneet yhteydenottoja uusien 
jäsenien saamiseksi vammaisneuvostoon. Yhteydenottoja on tehty 
esim. Keski-Suomen autismiyhdistys ry:hyn, sekä Keski-Suomen 
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munuais- ja maksayhdistykseen. Asiaan palataan tarkemmin 
seuraavassa kokouksessa.  
 
Kunnanhallitus on valinnut kokouksessaan 18.5. Mirja Mäki-
Kulmalan uudeksi jäseneksi vammaisneuvostoon ja hänen 
varahenkilökseen Marjatta Luukkosen. Tarja Al Hanan on KEMUSI 
ry:n edustajana valittu varajäseneksi Midia Al Hananille. 

 
6. Puheenjohtajan valinta  

siirretään seuraavaan kokoukseen kun kaikki jäsenet ovat paikalla. 
 

7. Toimintasuunnitelma 2020 
Puheenjohtaja kertoi, että toimintasuunnitelman tekeminen vuodelle 
2020 aloitetaan tutustumalla aikaisempaan toimintakertomukseen. 
Sen pohjalta lähdetään tekemään uutta toimintakertomusta 
valittavan puheenjohtajan johdolla. Sihteeri lähettää aikaisemman 
toimintasuunnitelman kokousmuistion mukana jäsenille etukäteen 
tutustuttavaksi. Huomioitavia asioita on mm. koronan vaikutukset 
tutustumiskäyntien toteuttamisiin. Lautakunnan edustajana Minna 
voisi tuoda esille vinkkejä ajankohtaisista asioista, joihin olisi syytä 
perehtyä, sekä vastaavasti Marjut vammaispalveluista. Mikäli tulee 
palautetta järjestöiltä ja yhdistyksiltä jne, olisi hyvä tuoda niitä 
vammaisneuvostoon tiedoksi, sekä myös talousinfoa.  
 

8.  Muut ajankohtaiset asiat: 
Seuraava kokous: 
25.8.klo 13 etäkokouksena  
 
Puheenjohtaja Maarit Heikkinen päätti kokouksen noin klo 14:30. 

 
 

 


